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1. ÚVOD 
 
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019–2020 (dále „Akční plán“) je krátkodobým 

realizačním plánem Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (dále „SRR“), základního 

strategického dokumentu státu v oblasti regionální politiky. SRR ČR určuje zaměření a cíle 

regionální rozvoje, zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj státu a jeho jednotlivých 

regionů, a stanoví základní podmínky pro naplňování těchto cílů.  

 

Hlavním cílem Akčního plánu je konkretizovat aktivity státu při realizaci cílů české regionální 

politiky v období 2019–2020 a uvést přehled finančních zdrojů státu, kterými bude podpora 

regionálního rozvoje v daném období financována. Akční plán navazuje na předchozí dokumenty 

obdobného charakteru zpracované na období 2015–2016 a 2017–2018. Jedná se zároveň o 

poslední Akční plán vztažený k SRR 2014–2020.  

 

Souběžně s přípravou Akčního plánu SRR 2019–2020 probíhá příprava nové Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2021+, na základě usnesení vlády č. 550 ze dne 24. července 2017. 

V implementační části připravované SRR budou definovány i parametry akčních plánů v období 

2021+.  

 

Garantem zpracování Akčního plánu, respektive i  SRR, je MMR na základě zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů 

(tzv. kompetenční zákon) a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Jednotlivé 

aktivity jsou nicméně naplňovány činnostmi aktérů na všech úrovních (národní, regionální, 

lokální). Z tohoto důvodu byli pro účely aktuálních výhledů jednotlivých resortů při plnění 

jednotlivých aktivit osloveni zástupci jednotlivých resortů v Pracovní skupině Strategie 

regionálního rozvoje včetně zástupců územních partnerů.  

 

Akční plán je pojímán jako aktualizace Akčního plánu SRR 2017–2018. Jednotliví gestoři a 

spolugestoři aktivit byli požádáni o verifikaci, případně aktualizaci příslušných textů. Zároveň byli 

zástupci resortů požádání o poskytnutí výčtu svých dotačních titulů. Akční plán lze tedy chápat 

jako shrnutí aktivit jednotlivých resortů přispívajících k plnění cílů Strategie regionálního rozvoje 

ČR 2014–2020. Akční plán nevytváří dodatečné nároky na státní rozpočet či na čerpání 

z Evropských strukturálních a investičních fondů.  

 

Akční plán je členěn do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány základní informace o vzniku 

dokumentu a o jeho vztahu k dalším strategickým dokumentům. Druhá kapitola představuje 

jádro Akčního plánu a poskytuje informaci, jakým způsobem budou jednotlivé aktivity v období 

2019–2020 naplňovány. Třetí kapitola obsahuje závěrečné poznámky. V příloze jsou uvedeny 

národní dotační tituly státu.   
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Tabulka 1 – Struktura cílů a opatření Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 

Prioritní 
oblast 

Priorita Opatření 

R
e

gi
o

n
ál

n
í 

ko
n

ku
re

n
ce

sc
h

o
p

n
o

st
 

P.1 Využití potenciálu 
rozvojových území 

1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským 
sektorem 

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

1.3 Podpora integrace dopravních systémů 

1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

1.5 Adaptabilita trhu práce 

P.2 Rozvoj klíčové 
infrastruktury 

nadregionálního významu 

2.1 Modernizace silniční infrastruktury 

2.2 Modernizace železniční sítě 

2.3 Rozšíření a modernizace energetických sítí 

Ú
ze

m
n

í s
o

u
d

rž
n

o
st

 

P.3 Zkvalitnění sociálního 
prostředí rozvojových 

území 

3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním 
vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami 

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity 
obyvatel a pro využití kulturního potenciálu 

3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti 

P.4 Vyvážený rozvoj 
stabilizovaných území 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

P.5 Oživení periferních 
území 

5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky 

5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly 

5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 

En
vi

ro
n

m
e

n
tá

ln
í u

d
rž

it
e

ln
o

st
 

P.6 Ochrana a udržitelné 
využívání krajinného 

potenciálu 

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace 
brownfieldů a území po bývalé těžbě nerostných surovin 

6.2 Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich 
materiálového využití 

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní 
podmínky 

6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na 
obyvatelstvo a na krajinu 

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů 

P.7 Ochrana přírody a 
krajiny, kvalitní a 

bezpečné prostředí pro 
život 

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných 
hodnot  

7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku přírodních pohrom  

7.3 Obnova území po vzniku živelních pohrom 

V
eř

ej
n

á 
sp

rá
va

 a
 

sp
o

lu
p

rá
ce

 P.8 Zkvalitnění 
institucionální rámce  

pro rozvoj regionů 

8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy 

8.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a 
místního rozvoje 

8.3 Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné 
správy 

P.9 Podpora spolupráce 
na místní a regionální 

úrovni 

9.1 Posílení strategických a koncepčních přístupů k místnímu 
a regionálnímu rozvoji 

9.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce 
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2. AKČNÍ PLÁN 

2.1 Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost 
 
                  
SRR Priorita 1 – Využití potenciálu rozvojových území  
SRR Opatření 1.1 – Podpora transferu znalosti mezi výzkumným a podnikatelským sektorem 
 
1.1.1 Podpora inovační infrastruktury  

 
Aktivita je zacílena zejména na intervence zaměřené na inovační výkonnost podniků a na zvýšení intenzity 

a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích včetně spolupráce mezi podniky a vysokými 

školami, resp. dalšími vědecko-výzkumnými organizacemi, zaměřené na transfer technologií. V rámci 

regionů a větších měst bude akcentována pokračující podpora inovací například ve formě inovačních 

voucherů. V předchozích letech byla zřízena nová inovační centra (např. v Ústeckém, Moravskoslezském a 

ve Středočeském kraji), v období 2019–2020 lze očekávat jejich další rozvoj, zejména využití a podporu 

inovačních aktivit v daných krajích. Aktivita se zaměřuje na budování, rozšiřování, zkvalitňování a zejména 

udržitelné využívání stávajících inovativních pracovišť vědy a výzkumu, a to jak v podnikatelském, tak ve 

veřejném sektoru – podpora rozvoje a využití vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a 

center pro transfer technologií. 

 

V programovém období 2007–2013 bylo v České republice z evropských zdrojů výrazně rozšířena 

a modernizována kapacita v oblasti výzkumu a vývoje (evropská centra excelence a regionální centra).  

Tato centra vytváří významný potenciál pro realizaci kvalitního výzkumu, v následujících letech je však 

zásadním úkolem zajištění jejich efektivního využití a dlouhodobé udržitelnosti (viz také Národní politika 

výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016–2020). Technologická agentura ČR bude dále pokračovat v 

prohlubování své regionální působnosti prostřednictvím svých regionálních koordinačních pracovníků a 

zároveň uplatňováním regionálních aspektů ve svých stávajících schématech podpory VaVaI (například 

spoluprací v rámci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje). Uplatňování regionálních aspektů ve stávajících schématech podpory VaVaI u TAČR 

bude chápáno především z hlediska tematického zacílení prostřednictvím domén specializace obsažených 

v Národní RIS3.  

 

Projekty budou realizovány i v období 2019–2020, přičemž v roce 2019 je předpoklad vyhlášení další výzvy 

programu OP PIK v rámci prioritní osy 1 OP PIK, konkrétně ve Specifickém cíli 1.2 „Zvýšit intenzitu a 

účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“ a programu Služby infrastruktury. Cílem programu je 

zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných VaV a 

inovačních aktivit mezi MSP a mezi veřejným sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových 

technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.  

 

Při naplňování aktivity je zřejmá vazba na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní 

specializaci České republiky (dále také „Národní RIS3 strategie“) a to především na klíčovou oblast změn A: 

Vyšší inovační výkonnost firem.  

 

Aktivita bude rovněž naplňována realizací projektů z výzvy Smart Akcelerátor II z OP VVV, která cílí na 

podporu jednotlivých krajů v přípravě, řízení a implementaci regionálních příloh Národní RIS3 strategie, tj. 

aktivit krajů na podporu místních inovačních ekosystémů, včetně podpory síťování a spolupráce subjektů z 

výzkumné, firemní i vzdělávací sféry. Realizace projektů krajů podpořených výzvou Smart Akcelerátor II 
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bude probíhat od roku 2019 do roku 2022. Věcně a časově tak výzva navazuje na předchozí výzvu Smart 

Akcelerátor I se stejným zaměřením 

 

Dle RAP budou v období 2019–2020 kraje realizovat aktivity zaměřené na realizaci rozvojových opatření 

a projektů v oblasti rozvoje a zvyšování kvality terciárního vzdělávání a celoživotního učení. Podporována 

bude také aktivní kooperace stávající infrastruktury na podporu podnikání a vzájemného sdílení informací 

a na rozvoj podnikání v odvětvích tradičních a konkurenceschopných pro dané regiony. Plánováno je 

rovněž poskytování poradenských služeb a služeb pro malé a střední podniky. Podporován bude také rozvoj 

vědeckotechnologických parků pro potřeby firem, které jsou technologicky orientované nebo působí 

v oboru strategických služeb, přicházejí s novými nápady a mají potenciál a ambice vstoupit na nové trhy 

nebo růst na stávajících zahraničních trzích s inovativními výrobky nebo službami. 

 

1.1.2 Podpora propojování aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
 
Zacílení na podporu výzkumných center a excelentních výzkumných týmů a jejich spolupráci s aplikační 

sférou. Další zacílení je možné v rámci regionů, a to na místní podpůrná schémata určená na podporu 

vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí.  

 

Dle Rámce rozvoje vysokého školství do roku 2020 bude MŠMT podporovat stáže studentů 

i akademických pracovníků v komerční, státní nebo neziskové sféře, v ČR i v zahraničí, a zlepšovat uznávání 

těchto zkušeností jako plnohodnotné součásti studia a profesního růstu. Univerzity by se měly ve větší 

míře pokoušet o vznik spin-off firem, tedy firem založených obvykle univerzitou za účelem 

komercionalizace výsledků výzkumu vytvořeného ve výzkumné organizaci.  V roce 2019 byl první výzvou 

k předkládání žádostí zahájen nový investiční program kapitoly MŠMT s názvem Rozvoj materiálně 

technické základny veřejných vysokých škol. 

 

Aktivita bude rovněž naplňována realizací projektů z výzvy Smart Akcelerátor II z OP VVV, která cílí na 

podporu jednotlivých krajů v přípravě, řízení a implementaci regionálních příloh Národní RIS3 strategie, tj. 

aktivit krajů na podporu místních inovačních ekosystémů, včetně podpory síťování a spolupráce subjektů z 

výzkumné, firemní i vzdělávací sféry. Realizace projektů krajů podpořených výzvou Smart Akcelerátor II 

bude probíhat od roku 2019 do roku 2022. Věcně a časově tak výzva navazuje na předchozí výzvu Smart  

Akcelerátor I se stejným zaměřením. 

 

Aktivita bude ve sledovaném časovém úseku naplňována mimo jiné prostřednictvím projektů 

realizovaných v rámci OP VVV, OP PIK a OP PPR.  Aktivita bude řešena v souladu s Národní RIS3 strategií, 

klíčovou oblastí změn C: Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu. Budou vytvářeny inovační 

struktury spolupráce vysokoškolských a vědeckovýzkumných institucí, firem a regionálních a obecních 

samospráv. Dále je patrná vazba této aktivity na Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 

2016 – 2020, a to především na Opatření č. 16 „Vytvořit podmínky pro vznik center aplikovaného 

výzkumu“ a Opatření č. 17 „Zlepšit podmínky pro šíření znalostí z výzkumných organizací a stimulovat 

jejich spolupráci s aplikačním sektorem. 

 

V období 2019-2020 dojde v OP VVV k pokračování realizace projektů podpořených z výzev vyhlášených v 

letech 2015-2017. Současně rozvoj této aktivity bude podporovat výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 

II..Po ukončení schvalovacího procesu výzvy Předaplikační výzkum pro ITI II dojde také ze strany řídicího 

orgánu OP VVV k vyhodnocení přínosů a efektivity intervencí speciálně zaměřených pro ITI. 

 

Pro rok 2019 je plánováno spuštění finančního nástroje OP PPR pro oblast Posílení výzkumu, 

technologického rozvoje a inovací. 
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Dle informací uvedených v RAP je propojování aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jednou z aktivit 

označovaných ze strany RSK jako prioritní. V RAP je zmiňována například dlouhodobá podpora naplnění 

konceptu „triple helix“, a to zejména prostřednictvím inovačních voucherů pro účely iniciace spolupráce 

výzkumných subjektů a firem. Dále jsou zmiňovány aktivity přispívající k dlouhodobému posílení 

spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou například formou kolaborativního výzkumu, 

mezioborových výzkumných týmů v předaplikačním výzkumu a posílení zacílení výzkumu směrem ke 

společenským výzvám a výsledkům využitelných v praxi. Podporován je také rozvoj kapacit výzkumných 

týmů a zvyšování kvality jejich výsledků v mezinárodním kontextu či spolupráce v rámci sítí klastrů a 

platforem. 

 
SRR Opatření 1.2 – Rozvoj univerzit a výzkumných institucí  
 
1.2.1  Zvyšování kvality výuky  
 
Aktivita bude zacílena na modernizaci studijních programů a jejich sladění s požadavky místního trhu 

práce. Podpořeno bude také zlepšení infrastrukturních, prostorových a materiálních podmínek pro studijní 

programy v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Podporován bude rozvoj dostupnosti 

přístupu k internetu. Aktivita bude naplňována v souladu s Národní RIS3 strategií, především s klíčovou 

oblastí změn B: Zvýšení kvality veřejného výzkumu.  

 

V souladu s Rámcem rozvoje vysokého školství do roku 2020 bude ze strany MŠMT finančně podpořena 

internacionalizace vysokých škol včetně mobilitních programů pro studenty i pracovníky vysokých škol. 

MŠMT bude rovněž podporovat kvalitu zahraniční spolupráce, zejména krátkodobých studijních pobytů 

a zlepšení systému uznávání studia v zahraničí a podporovat atraktivitu českých vysokých škol pro 

zahraniční studenty. 

 

V období 2019–2020 bude pokračovat realizace projektů výzev OP VVV, současně bude toto opatření 

podpořeno realizací dalších výzev na podporu rozvoje vysokých škol, a to zejména prostřednictvím dvojice 

komplementárních výzev vyhlášených v závěru roku 2018 – ESF výzva pro vysoké školy II a ERDF výzva pro 

vysoké školy II a také prostřednictvím plánované výzvy na podporu zkvalitnění interních grantových 

schémat na vysokých školách, jejíž vyhlášení se očekává v roce 2019, případně prostřednictvím dalších 

výzev na podporu vysokých škol vyhlášených z prioritní osy 2 OP VVV. 

 

V rámci RAP jsou plánovány aktivity vedoucí k zatraktivnění doktorských oborů na vysokých školách, 

k podpoře modernizace a internacionalizace vzdělávání, či ke zkvalitnění vnitřního managementu 

regionálních vysokých škol. Podporováno by rovněž mělo být zkvalitňování výuky a zvyšování relevance 

vysokoškolského vzdělávání pro potřeby praxe. Zmiňován je také rozvoj studijního prostředí vhodného pro 

znevýhodněné skupiny včetně úpravy prostor, pořízení poradenských služeb.      

 
1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných výzkumných institucích a na univerzitách 
 
Podpora bude zacílena na větší otevřenost a dostupnost vědecko-výzkumných infrastruktur pro výzkumné 

týmy z jiných pracovišť, posílení interdisciplinarity realizovaného výzkumu a rozšíření počtu excelentních 

výzkumných týmů schopných účastnit se mezinárodních vědeckých programů typu Horizon 2020.  

 

V souladu s Rámcem rozvoje vysokého školství do roku 2020 bude finančně podporováno budování 

omezeného počtu excelentních mezifakultních center výcviku studentů doktorských studijních programů. 

Budou rovněž vytvářeny platformy pro navazování mezioborové, mezifakultní, meziinstitucionální 

a mezinárodní spolupráce, včetně spolupráce s jinými než vysokoškolskými výzkumnými institucemi 

a dalšími partnery.  

 



8 
 

V rámci veřejných institucí bude podpořeno především zkvalitnění prostorových a materiálních podmínek 

pro výzkumně zaměřené studijní programy a zvýšení zájmu studentů o výzkumně zaměřené studijní 

programy včetně programů s významem pro regionální či národní trh práce. Pokračovat budou rovněž 

národní dotační tituly zaměřené na vědecko-výzkumné aktivity ze zdrojů Technologické agentury ČR 

a Grantové agentury ČR. Aktivita bude ve sledovaném časovém úseku naplňována mimo jiné 

prostřednictvím projektů realizovaných v rámci OP VVV.  Realizace aktivity bude probíhat v souladu s cíli 

Národní RIS3 strategie. Důraz bude kladen na soulad regionálních systémů podpory inovací a regionálního 

trhu práce.  

 

Z pohledu národních prostředků bude daná aktivita plněna především dotačním titulem Velké výzkumné 

infrastruktury, přičemž účelová podpora je vždy specifická pro dílčí velkou výzkumnou 

infrastrukturu  v závislosti na její znalostní a technologické expertíze a charakteru výzkumných, vývojových 

a inovačních služeb, které poskytuje své uživatelské komunitě. 

 
Dále bude opatření naplňováno prostřednictvím OP VVV výzvou Teaming II, která je komplementární 

intervencí k programu Horizon 2020, a dvěma výzvami navazujícími na výzvu Výzkumné infrastruktury, tj. 

výzvami Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury. Obě výzvy jsou výzvami 

komplementárními k podpoře velkých výzkumných infrastruktur, která probíhá prostřednictvím účelové 

podpory z MŠMT. OP VVV předpokládá také zopakování a rozšíření výzev zaměřených na podporu mobilit 

výzkumných a dalších pracovníků ve výzkumu a vývoji. 

 

V RAP jsou avizovány aktivity směřované k získávání odborníků ze soukromé sféry a ze zahraničí pro 

veřejný výzkum, k propojování studijních programů a vzdělávacích činností regionálních VŠ s praxí. 

Podporováno rovněž bude strategické řízení vysokých škol. Plánováno je také budování infrastruktury pro 

výzkumně orientované studijní obory a zvýšení zájmu studentů o výzkumně orientované obory či 

programy. 

 
SRR Opatření 1.3 – Podpora integrace dopravních systémů  
 
1.3.1 Budování infrastruktury pro regionální a městskou dopravu 
 
V oblasti regionální dopravy budou dále zkvalitňovány integrované dopravní systémy jednotlivých krajů, a 

to tak aby byla zajištěna dopravní obslužnost regionu respektující přepravní potřeby obyvatel. Pro řešení 

dopravní obslužnosti v odlehlých a obtížně dostupných lokalitách lze využít i alternativní způsoby, mezi 

které patří například obsluha odlehlých zastávek prostřednictvím tzv. spojů na zavolání.  

 

Na úrovni měst bude aktivita realizována především formou podpory hromadné dopravy ve městech 

v elektrické trakci, veřejné dopravy na pohon CNG a elektrobusů. Řada měst pak (mimo jiné 

prostřednictvím integrovaných strategií) plánuje propojení dopravních systému v rámci aglomerací. Města 

nad 50 000 obyvatel budou muset zpracovat Strategický rámec udržitelné městské mobility (Sustainable 

Urban Mobility Framework – SUMF) nebo na něj navazující Plán udržitelné městské mobility (Sustainable 

Urban Mobility Plan – SUMP).  

 

V rámci aktivity budou realizovány kroky vedoucí k zavádění účinných systémů řízení městského silničního 

provozu a informování účastníků dopravy. Opatření budou směřována také k vytváření systému ochrany 

center měst před zbytnou automobilovou dopravou. Zvláštní důraz bude kladen na města střední velikosti 

(15–40 tisíc obyvatel), kde bude ve spolupráci se samosprávami usilováno o interval na úrovni nepřetržité 

obsluhy. Města nad 50 000 obyvatel musí mít zpracovaný Strategický rámec udržitelné městské mobility 

(Sustainable Urban Mobility Framework – SUMF) nebo na něj navazující Plán udržitelné městské mobility 

(Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP), aby mohla po roce 2017 čerpat prostředky  z OPD a IROP. 
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Dle RAP budou subjekty v jednotlivých krajích realizovat aktivity vedoucí k výstavbě a modernizaci systémů 

městské a příměstské dopravy na drážním principu, k obnově vozového parku osobní železniční dopravy, či 

k nákupu nízkoemisních (a bezemisních) autobusů a trolejbusů, včetně naváděcích a odbavovacích 

systémů. Podporovány budou rovněž opatření zvyšující bezpečnost v motorové i bezmotorové dopravě 

(například bezbariérový přístup na zastávky a terminály, úprava přechodů pro chodce (osvětlení), 

zpomalovací semafory, oddělení pěší dopravy, odstraňování nepřehledných míst), vznik nízkoemisních zón 

či úpravy průtahů obcí a měst, které budou respektovat potřeby místních obyvatel a poskytnou příležitosti 

pro rozvoj nemotorových druhů dopravy. Realizovány budou i aktivity směřující k rozvoji přestupních 

terminálů. 

 

1.3.2 Budování infrastruktury pro dopravu v klidu 
 
V rámci aktivity budou podpořeny intervence směřující k výstavbě záchytných parkovacích ploch 

v blízkosti konečných stanic MHD ve městech a u železničních stanic s intervalovou dopravou na 

předměstích měst. Tato opatření podpoří využívání MHD na úkor individuální automobilové přepravy. 

Města nad 50 000 obyvatel musí mít zpracovaný SUMF nebo SUMP, aby mohla po roce 2017 čerpat 

prostředky z OPD a IROP. 

 

V rámci RAP jsou jako návazné aktivity uváděny intervence vedoucí k rozvoji přestupních terminálů a uzlů 

pro veřejnou dopravu (záchytná parkoviště pro osobní vozy a kola). V některých krajích/městech bude 

podporován vznik parkovacích věží pro jízdní kola.  

 

1.3.3 Budování infastruktury pro nemotorovou dopravu 

 

Podpořeny budou primárně takové cyklostezky a cyklotrasy, které slouží k dopravě do zaměstnání, škol  

a za službami. V rámci měst a silnic s větší frekvencí dopravy budou ve vhodných lokalitách vytvářeny 

cyklopruhy. Podpořen bude také rozvoj doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dopravní značení, 

stojany a úschovné boxy pro parkování jízdních kol apod.) a zeleně u cyklostezek a cyklotras. Bude řešeno 

rovněž v rámci SUMF a SUMP jednotlivých měst. V rámci této aktivity budou podporovány i cyklostezky a 

cyklotrasy sloužící i pro rekreační účely využívané cyklisty i in-line bruslaři. 

 

V RAP jsou s touto aktivitou nejčastěji spojovány kroky vedoucí k dalšímu budování cyklostezek a cyklotras 

včetně souvisejícího zázemí a projekty směřující k podpoře bezpečnosti cyklodopravy, pěší dopravy a 

rekonstrukci dřevěných lávek přes řeku. Několik krajů má navíc zřízen dotační titul na podporu rozvoje 

cykloturistiky a cyklistické dopravy, případně i na udržování čistoty cyklistických komunikací. Kraje 

připravují projekty na realizaci cyklostezek (liniových staveb), které leží na mezinárodních, národních nebo 

krajských cyklokoridorech, součástí je podpora značení a drobné cyklistické infrastruktury. 

 
1.3.4 Budování veřejných terminálů pro multimodální dopravu   

 

Veřejné terminály pro multimodální dopravu (dále jen terminály) budou budovány v souladu s Koncepcí 

nákladní dopravy (Strategií podpory logistiky z veřejných zdrojů), Dopravními sektorovými strategiemi, 

2. fáze a Nařízením Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské 

dopravní sítě TEN-T č. 1315/2013.  

 

Dle RAP budou v krajích realizovány projekty směřující k rozvoji multimodální dopravy a k podpoře nových 

technologií překládky dle vývoje této oblasti v zahraničí.  
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1.3.5 Rozvoj mezinárodních letišť  

 

Dle Koncepce letecké dopravy 2016–2020 jsou důležitá veřejná mezinárodní letiště rozdělena do 

3 kategorií tak, aby všechny významné aglomerace (Pražská, Ostravská, Brněnská, Ústecko-chomutovská, 

Olomoucká, Hradecko-pardubická a Plzeňská), které tvoří póly růstu České republiky, měly zajištěno 

napojení na leteckou dopravu. Hlavním důvodem je zajistit vhodné podmínky pro potenciální zahraniční 

investory.  

 

Podporován bude další rozvoj mezinárodních letišť s důrazem na jejich napojení na ostatní druhy dopravy 

zejména železniční a silniční, dále aktivity zaměřené na posilování pozice ČR v oblasti mezinárodního 

civilního letectví a zkvalitňování letových provozních služeb, např. systém řízení letového provozu. 

Problematika je řešena v Koncepci letecké dopravy.  

 

SRR Opatření 1.4 – Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury  

 

1.4.1 Rozšíření a zkvalitnění dopravní infrastruktury 

 

Pro posílení konkurenceschopnosti rozvojových území je zapotřebí doplnit chybějící dopravní 

infrastrukturu, resp. zajistit jejich napojení na hlavní dopravní tahy. Aktivita má také environmentální 

rozměr spojený především s budováním obchvatů a útlumem dopravy v centrech velkých měst. Priority 

výstavby dopravní infrastruktury jsou stanoveny v dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2.fáze,jehož 

součástí je i celostátní multimodální dopravní model. 

 

Systematicky bude řešena také kvalita komunikací II. a III. třídy a místních komunikací s cílem předcházet 

havarijním stavům silniční sítě na regionální úrovni. Místní komunikace ve správě obcí budou i v letech 

2019 a 2020 podpořeny dotačním titulem MMR, a to se zvýšenou alokací. Ze strany regionálních stálých 

konferencí byla identifikována potřeba vyčlenit ze státních programů na tuto oblast větší objem finančních 

prostředků. Rovněž systematicky bude řešeno přetvoření regionální železniční sítě s cílem převést silné 

dostředné přepravní proudy na železniční dopravu.“. 

 

Dle informací z RAP budou kraje podporovat aktivity související s modernizací a výstavbou silnic II. 

a III. třídy, ale i aktivity zaměřené na opravu a rekonstrukci mostů. Aktivity RAP jsou také zaměřeny na 

zkvalitnění místních komunikací. Některé kraje zmiňují i podporu rozvoje vodní dopravy a přípravu 

modernizace vodních cest.   

 

1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury 

 

Aktivita bude ve sledovaném období i nadále naplňována různorodými projekty od těch zaměřených na 

modernizaci centrálního zásobování teplem, přes výstavbu a modernizaci úpraven vody, inovativní 

zařízení pro získávání, zpracování a využívání druhotných surovin v rámci přípravy na přechod 

k oběhovému hospodářství (Circular Economy), až po intervence zaměřené na rozšíření pokrytí 

vysokorychlostním internetem. Oblast pokrytí vysokorychlostním internetem v podobě dotačních projektů 

je v konečné fázi přípravy a k vyhlášení Výzvy pro tento typ projektů v tzv. bílých místech dojde v roce 

2019. Podstatné je uskutečnit i legislativní kroky usnadňující budovaní infrastruktury vysokorychlostních 

sítí a zvýšit dostupnost vysokorychlostního internetu v tzv. bílých, šedých i černých místech. 

 

Podpora doplnění infrastruktury pro získávání, zpracování a využívání druhotných surovin bude i nadále 

zajištěna prostřednictvím OP PIK, programem Nízkouhlíkové technologie, zaměřený v bodě c) na druhotné 

suroviny. Vyhlášení IV. výzvy tohoto programu se uskutečnilo 30. 11. 2018 s alokací 500 mil. Kč. Tímto 

opatřením se podpoří plnění dvou hlavních strategických cílů aktualizované Politiky druhotných surovin 
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ČR, tj. “Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích nahrazováním primárních zdrojů 

druhotnými surovinami“, a dále “Podporovat inovace a rozvoj oběhového hospodářství (cirkulární 

ekonomiky) v rámci podnikání. 

 

V oblasti podpory vodohospodářské infrastruktury bude podporován rozvoj infrastruktury vodovodů 

a kanalizací v rámci národních dotačních titulů. Podporována bude výstavba vodovodů a kanalizací  

pro veřejnou potřebu, dále výstavba nebo rekonstrukce úpraven vod a souvisejících vodárenských objektů 

a rovněž výstavba, intenzifikace nebo rekonstrukce ČOV. Podpora je určena obcím a jejich svazkům a 

v případě domovních ČOV i vlastníkům nemovitostí určených k bydlení. V roce 2017 byl schválen 

navazující dotační program „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací II“, který pokrývá období 2017–2022. Předmět a rozsah podpory je shodný s předchozím 

programem, navíc je rozšířen o podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku 

vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, 

včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

 

Podporovány budou aktivity vedoucí k maximálnímu pokrytí území širokopásmovými, vysokorychlostními 

telekomunikačními službami na pevných i mobilních sítích (včetně napojení periferních lokalit s řídkým 

osídlením) se zacílením na  oblasti tržního selhání, kde se nepodařilo zajistit závazky provozovatelů na 

zajištění dané služby.  

 

Ministerstvo zemědělství bude plnit roli jednoho z gestorů v oblasti zvyšování hustoty a zlepšování kvality 

sítě lesních cest. Cílem finanční podpory výstavby a rekonstrukcí lesních cest je lepší zpřístupnění lesních 

porostů nejen pro potřeby vlastníka lesa (provádění hospodaření v lese), ale i pro společnost (zejména 

rekreační funkce lesa) a pro potřeby ochrany lesa (zásahy integrovaného záchranného systému).  

 

Budování infrastruktury pro nakládání s odpady bude podpořeno zejména prostřednictvím OP ŽP, jenž se 

soustředí zejména na oblast prevence vzniku odpadů a materiálového využití odpadů. Při budování 

infrastruktury pro průmyslové odpady budou preferována opatření zaměřená zejména na minimalizaci 

jejich vzniku, případně na optimální využití principů cyklické ekonomiky v produkční i výrobkové sféře. 

 

MŽP byla připravena Politika ochrany klimatu v ČR, kterou vláda ČR schválila v březnu 2017. Politika určuje 

hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na národní úrovni tak, aby zajišťovala splnění cílů snižování 

emisí skleníkových plynů v návaznosti na povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod a závazky 

vyplývající z právních předpisů Evropské unie. Tato strategie přispěje k dlouhodobému přechodu na 

udržitelné nízkouhlíkové hospodářství ČR do roku 2050. V letech 2019–2020 bude nadále probíhat 

implementace konkrétních opatření, která jsou obsažena v této strategii. 

 

I v roce 2019–2020 se v rámci NPŽP (Národní program Životní prostředí podporuje projekty na ochranu a 

zlepšování životního prostředí v České republice z národních zdrojů.  Je financovaný z prostředků Státního 

fondu životního prostředí ČR, získaných převážně z environmentálních poplatků) opět předpokládá 

vyhlášení výzev podporujících projekty zaměřené na výstavbu kanalizace (za předem stanovených 

podmínek) a na výstavbu, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, rovněž je v plánu vyhlášení 

dvou výzev zaměřených na prevenci či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních 

zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO.   

 

Kraje budou dle informací v RAP realizovat aktivity zaměřené na optimalizaci a rekonstrukci veřejného 

osvětlení, zlepšení pokrytí vysokorychlostním internetem v souladu s pravidly pro poskytování veřejné 

podpory, výstavbu, rekonstrukce a modernizace kanalizací, výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren 

odpadních vod, i na zvýšení kvality dodávky pitné vody.  
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1.4.3 Doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury 

 

Podpořeny budou intervence zaměřené na technické a stavební rekonstrukce a regenerace brownfieldů a 

jejich přeměnu na moderní podnikatelské objekty. Podpořeny budou také vybrané průmyslové zóny. 

Příjemcem podpory budou především malé a střední podniky a obce. Aktivita bude v období 2019–2020 

naplňována především prostřednictvím výzev vyhlašovaných v rámci programu podpory Nemovitosti OP 

PIK. Program Nemovitosti OP PIK vyhlásil v roce 2018 výzvu III, která bude v roce 2019 hodnocena a budou 

vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace za více než 1,4 mld. Kč. Rovněž je připravena alokace ve výši 

1,4 mld. Kč pro podporu rekonstrukce brownfieldů pro MSP. Tato podpora je určena výhradně pro 

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Taktéž je připravována specifická výzva programu s finanční 

alokací 0,6 mld. Kč, pro rekonstrukce objektů brownfieldů v oblasti cestovního ruchu. Územní dimenze 

takové výzvy bude určena již stanovenými základními sídelními jednotkami (obcemi). 

 

Prostřednictvím programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury budou podpořeny 

vybrané průmyslové zóny se státní podporou, případně rozvojové plochy brownfieldů, a to v případě 

zajištění dostatečných zdrojů v rozpočtu kapitoly MPO. V roce 2016 proběhla vyhledávací studie MPO 

nových rozvojových lokalit pro výstavbu průmyslových zón se státní podporou. Materiál byl předložen 

vládě, která jej schválila svým usnesením č. 4/2017. 

 

V r. 2017 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu spuštěn program „Regenerace a podnikatelské využití 

brownfieldů“ pro období 2017–2023 s předpokládanou alokací dvě miliardy korun. Jeho cílem je 

prostřednictvím nového využití zanedbaných ploch a objektů vytvořit nové prostory pro podnikatele. Pro 

roky 2019 a 2020 je předběžně požádáno o 500 resp. 600 mil. Kč, přiznaná alokace bude ale 

pravděpodobně výrazně nižší. Příjemci podpory mohou být pouze obce a kraje, které leží na území 

strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových 

regionů. Ve dvou výzvách vyhlášených v letech 2017–2018 bylo k zařazení do Programu vybráno 8 

projektů se způsobilými výdaji cca 165 mil. Kč a požadovanou dotací cca 130 mil. Kč.  

V rámci jednotlivých RAP jsou nejčastěji zmiňovanými aktivitami krajů rozvoj strategických průmyslových 

zón, rekonstrukce brownfieldů a nevyhovujících nemovitostí pro účely podnikání a zvyšování kapacity  

pro odborné vzdělávání v malých a středních podnicích.  

 

1.4.4 Doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch 

 

Aktivita bude naplňována investicemi do silných stránek rozvoje cestovního ruchu regionů. 

Nejvýznamnější rozvojové příležitosti představují následující formy cestovního ruchu: městský, kulturně-

poznávací, sportovně-rekreační, kongresový a incentivní cestovní ruch. Stále větší potenciál má rovněž 

rozvoj venkovského cestovního ruchu a agroturismu, šetrných forem cestovního ruchu, které jsou 

realizovány ve venkovském prostoru a mohou výrazně přispět k udržitelnému využití krajiny i k rozvoji 

ekonomických aktivit venkovského obyvatelstva.  

 

Realizované investice přispějí k rozvoji základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a tím i ke 

zvýšení kvality služeb v destinacích. V rámci této aktivity budou podporovány také investice k 

udržitelnému využívání potenciálu. Tyto aktivity přispějí k tvorbě nových pracovních míst, snížení 

sezónnosti, zpřístupnění aktivit a atraktivit, aktivnějšímu začlenění znevýhodněných cílových skupin 

i tvorbě nových produktů cestovního ruchu. Alokace na národní dotační program a rok se pohybuje v 

rozmezí  250–350mil. Kč 

 

Jednotlivé kraje plánují dle RAP další péči o kulturní a přírodní dědictví, modernizaci kulturních zařízení,  

či expozic muzeí a galerií, vybudování archeoparků i marketing a služby cestovního ruchu. Oblast 

cestovního ruchu zároveň patří mezi nejčastěji podporovaná témata v rámci krajských dotačních titulů. 
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Mezi podporovaná témata patří například podpora turistických informačních center, či podpora kulturních 

památek. Podporovány budou i cyklostezky a cyklotrasy umožňující přístup k objektům cestovního ruchu 

jako prvek rozvoje cestovního ruchu.  

 

1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a revitalizace zanedbaných částí města 

 

Aktivita bude naplňována projekty na revitalizaci funkční zeleně či veřejných prostranství (např. náměstí, 

parků, ulic, nábřeží, návsí atd.) s maximálním využitím prvků a struktur zelené infrastruktury dle místních 

podmínek. V některých regionech lze očekávat také intervence zaměřené na úpravy sídlišť 

a deprivovaných území respektující potřeby a přání místních obyvatel.  

 

Veřejná prostranství budou řešena mimo jiné i v sociálně vyloučených lokalitách. Akční plán boje proti 

sociálnímu vyloučení 2016–2020 předpokládá, že vhodným návrhem veřejných prostorů lze přispět  

ke zvýšení bezpečnosti i k omezení konfliktů a negativních jevů v sousedství. Opatření bude do značné 

míry implementováno pomocí dotačního titulu MMR zaměřeného na demolice budov v sociálně 

vyloučených lokalitách. Zájemce o dotaci musí mít zpracován „projekt následného využití revitalizovaného 

území“.  

 

MŽP dlouhodobě podporuje obnovu a tvorbu sídelní zeleně v rámci OPŽP 2014 – 2020; v období 2017-

2018 bylo celkem vyhlášeno 7 výzev. Oblast mohou nově pokrýt i MAS v rámci svých výzev. I nadále (pro 

období 2019–2020) se předpokládá vyhlašování výzev dle volných finančních prostředků (na r. 2019 je 

plánována průběžná výzva s příjmem žádostí od 1. 2. 2019 do 31.10 2019 s alokací 100 mil. Kč).  Dále jsou 

vyhlašovány výzvy v rámci NPŽP  „Podpora obcí v národních parcích“ a pro obce oceněné titulem „Zelená 

stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku) a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění 

v celostátním kole soutěže) až do roku 2020. Do výzvy se tedy budou moci přihlásit i budoucí vítězové 

roku 2019 a 2020. Zároveň byla rozšířena o finanční příspěvek na aktivity spojené s účastí obce v 

mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla.  

 

V průběhu plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu a Státní politiky životního 

prostředí byl zpracován metodický rámec pro podporu studií systémů sídelní zeleně v rámci OP ŽP, 

Strategického cíle 4. 4. MMR ve spolupráci s MŽP a SPÚ zadalo zpracování projektu TA ČR Beta: 

„Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako 

nástroj posilování ekosystémových služeb v území (TITXMMR801)“. Výstupy mimo jiné ozřejmí vztah 

systému sídelní zeleně a zelené infrastruktury (předpoklad ukončení projektu 2021). 

 

Výzva NPŽP 10/2018 byla vyhlášena pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole 

soutěže Vesnice roku) a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže) až 

do roku 2020. Do výzvy se tedy budou moci přihlásit i budoucí vítězové roku 2019 a 2020. Zároveň byla 

rozšířena o finanční příspěvek na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale 

Europe – Evropská kvetoucí sídla. 

 

Dle RAP budou v souvislosti s danou aktivitou podporovány zejména projekty cílené na humanizaci 

a regeneraci sídlišť, revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, či revitalizaci veřejných prostranství. 
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SRR Opatření 1.5 – Adaptabilita trhu práce  

 

1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný demografický 

vývoj 

 

Jedním ze základních cílů MŠMT v období 2019 a 2020 je podpora efektivního a systémového rozšiřování 

kapacit mateřských škol, která úzce souvisí se snahou zvyšovat účast dětí (především ze sociálně a 

ekonomicky znevýhodňujícího prostředí) na předškolním vzdělávání. Budování kapacit základních škol pak 

bude koncentrováno na území s pozitivním demografickým vývojem, a to zejména v suburbánních 

oblastech v blízkosti velkých center. Základními finančními nástroji jsou především Integrovaný regionální 

operační program a národní dotační programy (z kapitoly MŠMT se programy zaměří především do oblasti 

svazkového školství k podpoře aktivní spolupráce obcí k zajištění povinné školní docházky).  

 

Dalším z cílů daného období je pokračovat v zahájené revizi rámcových vzdělávacích programů, jejichž 

cílem je lepší uplatnění absolventů na trhu práce a zajištění dostatečné adaptability v prostředí moderního 

průmyslu. V návaznosti pak je nutné rovněž inovovat soustavu oborů středního vzdělávání. V tomto 

ohledu je zásadní využití výsledků systémových projektů podpořených z OP VVV.  

 

Obecným cílem pro zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy je práce se současnými i 

budoucími pedagogy. Podporovat komplexní systém profesního rozvoje učitelů i ředitelů zahrnující 

všechny prvky profesionalizačního kontinua, dále zlepšování podmínek odměňování a výkonu práce 

pracovníků v regionálním školství a rovněž procesy strategického řízení rozvoje školy a pedagogického 

vedení. Pomocným nástrojem k dosažení předmětných cílů jsou rovněž dílčí systémové a individuální 

projekty v území, podpořené z prostředků OP VVV (KAP a navazující výzvy, MAP a navazující výzvy, SRP, 

SYPO a další). 

 

V rámci RAP patří mezi nejčastěji uváděná témata zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogů, 

podpora vzdělávání v technických a přírodovědných oborech a zvyšování zájmu o jejich studium, zvyšování 

jazykové úrovně angličtiny učitelů a pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ a rozvoj strategického řízení v  předškolním, 

primárním a sekundárním vzdělávání, dále rozvoj znalostí a dovedností žáků v přírodovědných a 

technických oborech.  

 

1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání 

 

Aktivita bude naplňována v souladu s cíli MŠMT v oblasti vzdělávací soustavy. Dílčí projekty budou 

zaměřeny také na rozvoj polytechnického vzdělávání a lepší připravenost žáků na potřeby trhu práce. 

V souladu s Národní RIS3 strategií bude podpořena snaha o lepší využití spolupráce místních aktérů  

při řešení potřeb v oblasti zaměstnanosti v krajích ČR, a to například formou predikce regionálního trhu 

práce v úzké spolupráci se zaměstnavateli. Podporována bude spolupráce škol se zaměstnavateli (zejména 

na úrovni základních a středních škol v regionu s cílem posílení vazeb na trhu práce) zaměřená na 

optimalizaci oborové nabídky v oblasti středního vzdělávání – praxe žáků, studentů a pedagogů.   

MPSV v této souvislosti zpracovalo projekt Predikce trhu práce, v jehož rámci budou v následujících letech 

zpracovávány projekce trhu práce na národní a především pak na regionální úrovni. Výstupy těchto 

predikcí mohou následně sloužit jako báze pro koncepční rozhodnutí MŠMT při nastavování systému 

regionálního odborného školství. 

MPSV bude v rámci OP Z pokračovat v realizaci projektu Predikce trhu práce. Vytvořený Systém predikce 

trhu práce „KOMPAS“ průběžně a ve finální podobě v roce 2020 umožní: 

a) popisovat trh práce z hlediska příslušnosti k vymezeným zaměstnaneckým a vzdělanostním skupinám;  
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b) vyhodnocovat vývoj vztahů na trhu práce a zejména propojovat kvantitativní a kvalitativní informace 

národní i regionální úrovně pro mapování, analyzování a modelování trhu práce (včetně vývoje klíčových 

odvětví, oborů a profesí) v krajích; 

 c) fungování systému výstupů do vzdělávacích, inovačních a rozvojových politik v krajích na základě 

predikcí a střednědobých analýz;  

d) vyvažovat kvantitativní i kvalitativní nabídku a poptávku absolventů/pracovníků pro trh práce v rámci 

vyhodnocení údajů ze systému; 

e) poskytovat informace o budoucích potřebách zaměstnavatelů ve vztahu k počtu a možnostem dalšího 

rozvoje populace České republiky; 

f) podpořit schopnost Úřadu práce České republiky implementovat nové způsoby práce s uchazeči o 

zaměstnání, umožnit jim lépe cílit jednotlivé nástroje a služby a optimálně distribuovat čas věnovaný práci 

s klienty zejména na nejvíce ohrožené skupiny. Produkty projektu přispějí ke schopnosti Úřadu práce 

České republiky zabezpečit realizaci aktivní politiky zaměstnanosti a cíleně poskytovat služby zejména pro 

nejvíce ohrožené uchazeče o zaměstnání. 

MPSV dále v rámci OP Z připravilo projekt Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových 

opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0), jehož cílem je mimo jiné Podpora dialogu 

zaměstnavatelů a vzdělavatelů na regionální/místní úrovni, a to prostřednictvím podpory spolupráce a 

komunikace mezi firmami a odbornými školami zaměřené na změnu přístupu obou stran k odbornému 

výcviku v počátečním vzdělávání s cílem definovat a nastavit vhodné podmínky k poskytování praktického 

vyučování (odborného výcviku, odborné praxe) v reálném prostředí firem, a tím přispět k implementaci 

vybraných prvků duálního vzdělávání v podmínkách ČR. 

 

Cílem období 2019 a 2020 je obecně zvýšit zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného 

vzdělávání. Absolvent střední odborné školy, který vstupuje na trh práce, by měl být již v rámci 

vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl dobře uplatnitelný, schopný pružně se adaptovat na nové 

podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a aby byl připraven dále se rozvíjet a vzdělávat. K tomu je 

ovšem nezbytné dobře fungující propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému 

systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce. Přitom je důležité, aby vazba byla 

oboustranná a komunikace mezi sférou práce a sférou vzdělávání byla funkční a efektivní. Vzhledem 

k tomu MŠMT iniciovalo uzavření dohody mezi zástupci zaměstnavatelů (Hospodářská komora ČR – dále 

jen „HK ČR“, Svaz průmyslu a dopravy ČR – dále jen „SP ČR“, Agrární komora ČR – dále jen „AK ČR“ a 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů – dále jen „KZPS ČR“) o rozdělení odpovědnosti 

za jednotlivé oblasti počátečního odborného vzdělávání, přičemž hlavním úkolem daného období je 

zapojování zaměstnavatelů do řešených oblastí v odborném vzdělávání na úrovni MŠMT a jeho ostatních 

přímo řízených organizací. V souvislosti se zvyšováním kvality odborného vzdělávání bude i nadále 

probíhat inovace praktického vyučování ve vazbě na profesní uplatnění korespondující s vymezeným 

okruhem souvisejících povolání a očekávanými, zdůvodnitelnými potřebami trhu práce. Implementací 

prvků ECVET dojde k zavedení portfolia žáka, stanovení standardů pro hodnocení výsledků žáků na bázi 

kompetencí, včetně vytvoření vzorových formulářů s využitím jednotek učení. Součástí tohoto opatření 

bude vytvoření standardu kvality firemních pracovišť, na kterých probíhá praktické vyučování. I nadále 

budou vytvářeny podmínky k zapojování vyššího počtu odborníků z praxe do výuky a realizace stáží 

pedagogických pracovníků ve firmách. 

 

Zohlednění potřeb a požadavků zaměstnavatelů v rámci počátečního vzdělávání by mělo být dosaženo 

především prostřednictvím podpory a dalšího rozvíjení spolupráce škol a firem. V souvislosti s rozvojem 

sledované oblasti lze přitom vycházet z projektů již ukončených (projekt POSPOLU, v jehož rámci byly 

zpracovány možné formy spolupráce škol a firem) nebo aktuálně probíhajících. V současnosti běží projekt 
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Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který se soustředí na rozvíjení kvality odborného vzdělávání a 

podporu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Dále probíhá projekt Podpora krajského akčního 

plánování (P-KAP), který poskytuje metodickou podporu krajům při tvorbě tzv. Krajských akčních plánů 

vzdělávání (KAP), které stanovují priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v 

území. Naprosto stěžejní je pak zohlednění požadavků zaměstnavatelů do obsahu počátečního vzdělávání, 

čehož by mělo být dosaženo v rámci revizí RVP.                                                  

 

V souvislosti s naplňováním potřeb a požadavků zaměstnavatelů na pracovní sílu je zásadní role dalšího 

vzdělávání a možnosti využívání či další rozvíjení již existujících nástrojů - zmínit lze například Národní 

soustavu kvalifikací (NSK), kdy je obsah tzv. profesních kvalifikací definován právě zaměstnavateli. Jde 

přitom o nástroj, prostřednictvím kterého si pracovní síla může doplňovat svůj kvalifikační profil a 

flexibilně reagovat na měnící se podmínky na trhu práce. Tento nástroj je zároveň legislativně zakotven 

zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

 

Dle informací z RAP lze ze strany krajů očekávat aktivity směřující k realizaci zvýšení a zkvalitnění 

potřebných kapacit pro odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů a ke zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců. Rozvíjení spolupráce mezi obcemi, ZŠ, SŠ, ÚP, HK, zaměstnavateli a NNO v rámci zvyšování 

vzájemné informovanosti a dobré praxe. 

 

1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů ve vazbě na místní trh práce 

 

Reflexe potřeb místního trhu práce a obecně motivace žáků bude v daném období spojena s cíli revize 

rámcových vzdělávacích programů, inovace soustavy oborů vzdělání založené na výsledcích zevrubné 

analýzy a výstupů systémových projektů podpořených z prostředků ESIF – především Modernizace 

odborného vzdělávání. Dále bude podporováno vyšší zapojení zaměstnavatelů do odborného vzdělávání a 

odborné přípravy na místní úrovni. Podporovány budou také stáže ve firmách z prostředků OP VVV. 

Motivace žáků bude rovněž podporována prostřednictvím formativního hodnocení na všech úrovních 

vzdělávacího systému. Zcela zásadní je rovněž komplexní systém ucelené podpory profesního rozvoje 

učitelů i ředitelů zahrnující všechny prvky profesionalizačního kontinua, dále zlepšování podmínek 

odměňování a výkonu práce pracovníků v regionálním školství a rovněž podpora procesů strategického 

řízení rozvoje školy a pedagogického vedení. Ve vztahu ke zmíněnému strategickému řízení a budování 

kapacit vzdělávacího systému na místní úrovni je pak zásadní zmínit pokračování dalších systémových a 

individuálních projektů navázaných na prostředky ESIF – OP VVV a jejich čerpání, např. SRP, MAP a 

návazné projekty, KAP a návazné projekty či projekt Komplexní systém hodnocení. 

 

Pokračovat budou systémové projekty navázané na prostředky ESIF – OP VVV včetně jejich čerpání, např. 

Strategické plánování ve školách a v územích, Místní akční plán a návazné projekty, Krajský akční plán a 

návazné projekty či projekt Komplexní systém hodnocení. 

 

Podpora motivace žáků a studentů by ze strany krajů měla být dle RAP naplňována prostřednictvím 

zkvalitnění přípravy studentů pro uplatnění na trhu práce a zvýšení kvality předškolního, primárního 

i sekundárního vzdělávání v regionu. 

 

1.5.4 Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu 

Projekty naplňující tuto aktivitu budou zaměřeny na komplexnější úkoly typu koordinace služeb 

zaměstnanosti či podpory zaměstnanosti ve venkovských oblastech, ale také na zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců. Zcela zásadní je v tomto smyslu harmonizace požadavků regionálních zaměstnavatelů 

s přípravou, dovednostmi a výstupními znalostmi žáků učňovských zařízení, integrovaných středních škol, 

středních technických škol.  
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V rámci projektu Predikce trhu práce dojde k vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí 

a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou 

reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Bude 

zkvalitněna existující podoba monitoringu trhu práce realizovaného ÚP ČR mezi zaměstnavateli tak,  

aby byl využitelný pro zkvalitnění výstupů projekcí trhu práce. Pozornost bude věnována rovněž 

začleňování občanů EU a občanů třetích zemí na trh práce.  

V rámci OP Z jsou vyhlašovány výzvy na podporu projektů zaměřených na vzdělávání zaměstnanců, 

realizován je projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, v jehož průběhu poskytuje ÚP ČR 

zaměstnavatelům příspěvky na podporu vzdělávání jejich zaměstnanců. 

MPSV bude v rámci OP Z pokračovat v realizaci projektu Predikce trhu práce. Vytvořený systém predikcí ve 

finální podobě v roce 2020 umožní: 

a) popisovat trh práce z hlediska příslušnosti k vymezeným zaměstnaneckým a vzdělanostním skupinám;  

b) vyhodnocovat vývoj vztahů na trhu práce a zejména propojovat kvantitativní a kvalitativní informace 

národní i regionální úrovně pro mapování, analyzování a modelování trhu práce v krajích; 

 c) fungování systému výstupů do vzdělávacích, inovačních a rozvojových politik v krajích na základě 

predikcí a střednědobých analýz;  

d) vyvažovat kvantitativní i kvalitativní nabídku a poptávku absolventů/pracovníků pro trh práce v rámci 

vyhodnocení údajů ze systému; 

e) poskytovat informace o budoucích potřebách zaměstnavatelů ve vztahu k počtu a možnostem dalšího 

rozvoje populace České republiky; 

f) podpořit schopnost ÚP ČR implementovat nové způsoby práce s uchazeči o zaměstnání, umožnit jim 

lépe cílit jednotlivé nástroje a služby a optimálně distribuovat čas věnovaný práci s klienty zejména na 

nejvíce ohrožené skupiny. Produkty projektu přispějí ke schopnosti Úřadu práce České republiky 

zabezpečit realizaci aktivní politiky zaměstnanosti a cíleně poskytovat služby zejména pro nejvíce 

ohrožené uchazeče o zaměstnání. 

MPSV dále v rámci OP Z připravilo projekt Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových 

opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0). Projekt bude zaměřen na 10 klíčových 

sektorů 4 vybraných krajů, kterých se aktuálně nejvíce dotýká 4. průmyslová revoluce. Při výběru regionů 

jako partnerů v projektu bylo zohledněno jak geografické hledisko, tak i odlišnost ekonomických a 

sociálních podmínek – Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj patří mezi strukturálně postižené s velkým 

počtem zaměstnanců v průmyslu, Zlínský kraj má největší podíl průmyslu na hrubé přidané hodnotě ze 

všech krajů ČR, Středočeský kraj má největší počet firem a specifickou polohu kolem Prahy.  

 

Bude realizován projekt Podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání, jehož cílem je 

poskytnutí komplexní podpory dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, tj. poradenství, 

rekvalifikace a podporovaná pracovní místa. 

 

Dle RAP by aktivita měla být naplňována podporou zaměstnanosti, a to zejména žen, uchazečů o 

zaměstnání, osob znevýhodněných na trhu práce či venkovského obyvatelstva, zvýšením adaptability 

starších pracovníků a zvyšováním klíčových a odborných kompetencí zaměstnanců.  
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SRR Priorita 2 – Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu 

SRR Opatření 2.1 – Modernizace silniční infrastruktury 

 

2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T)  

 

Aktivita přispěje ve sledovaném období k naplňování  úkolů stanovených v Politice územního rozvoje ČR, 

ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015, 

a k dobudování klíčové dopravní infrastruktury propojující hlavní rozvojové oblasti České republiky. Bude 

financována výstavba, modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků dálnic a silnic I. tříd 

sítě TEN-T včetně výstavby chybějících odpočívek. Výchozím podkladem je nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Dále je 

problematika výstavby a modernizace infrastruktury řešena v dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. 

fáze (usnesení vlády č. 850/2013, aktualizováno v roce 2017 usnesením vlády č. 136/2018). 

 

2.1.2 Rozvoj silnic I. třídy zajišťujících strategické propojení center a rozvojových území 

 

Aktivita má kromě rozměru propojení center a rozvojových území, také rozměr environmentální. Dílčí 

projekty budou připravovány se snahou zlepšit stav v těch obcích, kde komunikace vedou jejich 

intravilánem a výrazně poškozují místní životní prostředí, a to nikoliv na úkor výrazného zhoršení životního 

prostředí v jiné lokalitě. V hustě osídlených oblastech pak bude cílem intervencí omezení kongescí.  

Problematika výstavby a modernizace infrastruktury je řešena v Dopravních sektorových strategiích, 

2. fáze. Bude podpořena realizace významných projektů na silnicích I. třídy v regionech a dalších zásadních 

akcí, které jsou plánovány z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

 

2.1.3 Napojení na páteřní silniční infrastrukturu budováním obchvatů a přeložek 

 

Intervence přispějí k řešení problému nedostatečného napojení některých regionů na páteřní síť silniční 

infrastruktury (zahrnující dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy, na území krajů ji doplňují silnice II. a III. 

tříd), slabého vzájemného propojení některých regionů a problému vysokých intenzit dopravy 

v intravilánu obcí, přes které jsou vedeny důležité silniční tahy. Realizována bude výstavba, obnova 

a zlepšovaní parametrů silničních komunikací, zejména těch, které zajistí bezproblémové napojení  

na páteřní infrastrukturu, především TEN-T. V oblastech s vysokou hustotou zalidnění a vysokou úrovní 

dopravního zatížení budou budovány obchvaty sídel. Problematika výstavby a modernizace infrastruktury 

je řešena v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze. 

 

Dle RAP budou kraje přispívat k naplňování aktivity prostřednictvím modernizace a výstavby silnic II. 

a III. třídy ve vlastnictví kraje a budováním obchvatů a přeložek na silnicích těchto kategorií.  

 

SRR Opatření 2.2 – Modernizace železniční sítě 

 

2.2.1 Modernizace a dostavba konkrétních úseků železniční sítě   

 

Aktivita bude naplňována dalším rozvojem železniční sítě, klíčových koridorů a uzlů, včetně rekonstrukce 

a modernizace zastávek. Podpora bude zaměřena jak na klíčovou síť TEN-T, tak na rozvoj nákladních 

železničních koridorů a na příměstskou a regionální dopravu. Výchozím podkladem je nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 

sítě. Dále je problematika výstavby a modernizace infrastruktury řešena v Dopravních sektorových 

strategiích, 2. fáze a rovněž v Programu rozvoje rychlých železničních spojení, na jehož základě budou 

dokončeny studie proveditelnosti většiny úseků sítě rychlých spojení, v případě pilotních úseků (VRT 

Moravská brána, Jižní Morava, Polabí) bude probíhat proces územního řízení. 
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2.2.2 Zkvalitnění a zkapacitnění nejvytíženějších železničních tratí  

 

Aktivity týkající se obnovy, modernizace, rekonstrukce či revitalizace budou zaměřeny na potřeby nákladní 

dopravy (zvýšení traťové třídy zařízení) i na potřeby osobní dopravy (modernizace nástupišť, zlepšení 

dostupnosti pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace). Realizovány budou také 

intervence zaměřené na modernizaci infrastruktury pro příměstskou dopravu. Problematika výstavby 

a modernizace infrastruktury je řešena v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze. 

 

SRR Opatření 2.3 – Rozšíření a modernizace energetických sítí 

 

2.3.1 Výstavba a modernizace energetických sítí (v návaznosti na TEN-E) 

 

Stabilní provoz energetických soustav vyžaduje neustálé investice do jejich modernizace a zvyšování 

bezpečnosti. Aktivita bude z velké části naplňována prostřednictvím intervencí, jež by měly vést ke 

zlepšení kvality, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek energie a být impulsem pro rozvoj průmyslu, 

podnikání a celé české ekonomiky. Aktivita bude naplňována prostřednictvím úkolů stanovených v PÚR 

ČR. Aktivity budou naplňovat úkoly týkající se propojování evropských sítí stanovené v PÚR ČR a ve Státní 

energetické koncepci schválené v roce 2015. Jedná se o sítě v oblasti elektro-energetiky, plynárenství a 

dálkovodů (ropovody a jiné produktovody).  

V oblasti přenosové soustavy byly za OP PIK vyhlášeny do konce roku 2018 čtyři výzvy (jedná se o I. – IV. 

výzvu v rámci Smart grids II.) v celkové hodnotě 6,3 mld. Kč. Projektů není mnoho co do množství, 

nicméně se jedná o mimořádně rozsáhlé a specifické v řádech až stovek mld. Kč. Oblast bude v OP PIK 

podporována i v letech 2019–2020. OP PIK rovněž realizoval již 4 výzvy pro oblast distribučních sítí 

v celkovém rozsahu 2,35 mld. Kč. III. výzva programu SMART GRIDS II (přenosová síť) byla vyhlášena dne 

30. 3. 2017, dne 3. 4. 2018 IV. výzva a dne 8. 10. 2018 V. a VI. výzva. Pro roky 2019 a 2020 se již 

nepředpokládá vyhlášení dalších výzev. 

 

V letech 2019–2020 bude ČEPS pokračovat v realizaci aktivit spočívajících ve výstavbě, posílení, 

modernizaci a rekonstrukci vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a 

komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí). Za podpory dotačních prostředků z OP PIK 

– Smart Grids II budou realizovány následující projekty: 

 

Modernizace vedení: 

- V404 Nošovice – Varín (SK) – modernizace vedení v délce 40,14 km (doba realizace 2017–2019) 

- V413/416 – smyčka HBM – modernizace vedení v délce vč. výstavby smyčky v délce cca 25 km 

(doba realizace 2017–2019) 

- V402 – modernizace vedení v délce 87,5 km (doba realizace 2018–2021) 

- V490/491 – vedení 400 kV PRE-VIT – modernizace a výstavba vedení v délce cca 87 km (doba 

realizace 2018–2022). 

 

Další projekty realizované v letech 2019–2023 spočívající v modernizaci vedení:  V465/466, V422, V401, 

V460, V424. 

 

2.3.2 Zajištění bezpečnosti dodávek energií 

 

Při naplňování aktivity budou realizovány projekty přispívající k energetické bezpečnosti České republiky, 

mezi něž patří například zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti jednotlivých systémů technické 

infrastruktury, snaha o energetické využití odpadů, rekonstrukce a rozvoj systémů zásobování teplem,  
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či snížení náročnosti v energetickém sektoru. Aktivita bude v období 2019–2020 mj. naplňována 

prostřednictvím výzev vyhlašovaných v rámci prioritní osy 3 OP PIK.  

V letech 2019–2020 bude ČEPS pokračovat v realizaci aktivit spočívajících ve výstavbě, posílení, 

modernizaci a rekonstrukci vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a 

komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí). Za podpory dotačních prostředků z OP PIK 

– Smart Grids II budou realizovány následující projekty: 

 

Rozvodny za rok 2019 a 2020 

- Nová pole v rozvodnách 

o rozvodna Sokolnice 420 kV – 3 pole  

o rozvodna Vítkov 420 kV – 7 polí  

o rozvodna Výškov 420 kV– 3 pole  

 

- Rekonstruovaná pole v rozvodnách 

o rozvodna Sokolnice 420 kV – 3 pole 

o rozvodna Horní Životice 400/110 kV – 2 pole  

o rozvodna Horní Životice 400 kV – 1 pole  

o rozvodna Chrást 420 kV  – 1 pole 

o rozvodna Kočín 400/110 kV – 45 polí 
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2.2 Prioritní oblast Územní soudržnost 
 

Opatření 3. X Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin 

obyvatelstva 

 

Z hlediska specifické formy sociálního vyloučení – sociálně vyloučených lokalit a oblastí sociálním 

vyloučením ohrožených – bude opatření naplňováno v souladu se Strategií boje proti sociálnímu vyloučení 

a jeho akčním plánem na období 2016–2020. Gestorem opatření je Agentura pro sociální začleňování 

Úřadu vlády ČR (dále jen „ASZ“), která na celostátní úrovni působí v roli subjektu pověřeného koordinací 

dotčených resortů a jejich vzájemné synergie v dané oblasti. Níže uvedená dílčí opatření AP SRR jsou ze 

strany ASZ naplňována formou poskytování podpory obcím v procesu sociálního začleňování, zejména v 

oblastech rovného přístupu ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnanosti, sociálním službám a 

bezpečnosti. Finanční náklady spojené s intervencemi ASZ v dané oblasti jsou kryté ze SR a prostředků OP 

Z, OP VVV a IROP.“ 

 

3. X. 1 Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit 

 

Opatření bude naplňováno v souladu se Strategií boje proti sociálnímu vyloučení a jeho akčním plánem  

na období 2016–2020.  

 

Cílem bude také další vzdělávání, a to zvýšení počtu dospělých pocházejících ze sociálně vyloučených 

lokalit, kteří získají novou kvalifikaci, případně si stávající kvalifikaci zvýší, rozšíří, prohloubí nebo obnoví. 

Mezi připravované intervence patří například zkvalitnění poradenství, zintenzivnění individuálního 

přístupu k žákům, komplexní práce s rodinou a rozšíření spolupráce jednotlivých aktérů a snahy o inkluzi 

prostřednictvím volnočasových aktivit.  

 

I nadále bude v oblasti zaměstnanosti kladen důraz především na rozvoj oblasti kariérového poradenství 

s cílem poskytnout dostatek potřebných informací a motivovat k nalezení nového profesního uplatnění. 

Specifické vzdělávání pro zaměstnance bude i nadále podporováno např. v rámci projektu POVEZ či 

soutěžních projektů financovaných z OPZ. 

 

V období 2019 a 2020 bude MŠMT pokračovat v podpoře zajištění kvalitních podmínek a průběhu 

vzdělávání žáků z území s výskytem sociálně vyloučených lokalit prostřednictvím podpůrných opatření pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na úrovni předškolního vzdělávání je zásadním obecným 

cílem zvyšovat celkovou účast dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí. Na úrovni 

základního i středního vzdělávání budou analyzovány příčiny předčasného ukončování studia žáků ze 

sociálně vyloučených lokalit. Na úrovni vysokoškolského vzdělávání pak budou obecně hledány možnosti 

další podpory studentů s nižším socioekonomickým statusem, především prostřednictvím stipendií. 

V oblasti zájmového vzdělávání je hlavním úkolem ve sledovaném období vytvářet vhodné podmínky pro 

osobností rozvoj dětí, žáků a studentů a podpořit činnost škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, 

která se podílejí na všestranném rozvoji osobnosti dětí a žáků a na jejich rozvoji nadání prostřednictvím 

zájmových volnočasových aktivit nebo na preventivně výchovné péči. Nástrojem může být užší spolupráce 

škol všech stupňů a školských zařízení pro zájmové vzdělávání a dalších mimoškolních organizací a 

odborných pracovišť na rozvoji nadání dětí, žáků a studentů včetně nabídky vzdělávacích služeb školám, 

programů, soutěží a stimulujících mimoškolních aktivit (odborná soustředění, přípravné kursy, on-line 

vzdělávání, stáže, zájmová činnost aj.). Současně s těmito cíli je nutné i nadále zlepšovat pracovní 

podmínky pedagogických pracovníků v těchto zařízeních. 
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Dle informací z RAP považují kraje za stěžejní kroky při naplňování této aktivity podporu inkluzivního 

vzdělávání, podporu infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a navýšení počtu 

studentů se specifickými potřebami ve vysokoškolském vzdělávání. Volnočasové aktivity jsou kraji často 

podporovány prostřednictvím dotačních titulů.  

 

 3. X. 2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání 

Dílčí projekty budou zaměřeny na zakládání nových a udržení či modernizaci stávajících sociálních 

podniků. Aktivita bude podporována také prostřednictvím zajištění profesionálního poradenství při vzniku 

sociálních podniků, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti.  

Podporován bude vznik, start, rozvoj a udržitelnost sociálních podniků. Zvláštní pozornost bude věnována 

aktivitám vedoucím k zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a snadnějšímu přístupu 

k financování sociálních podniků. Podporovány budou rovněž aktivity vedoucí k vytváření vhodných 

podmínek pro rozvoj sociálního podnikání a sociálně odpovědných veřejných zakázek. Aktivity budou 

směřovat též ke zvyšování povědomí o sociálním podnikání jako možnosti, jak podpořit místní ekonomiku. 

Základním principem je realizovat podnikatelské aktivity tak, aby jejich činnost více než zisk generovala 

zejména komunitní, společenský a environmentální prospěch. Cílem tedy není maximalizovat zisk, ale 

naopak využití zisku z podnikatelských aktivit k rozvoji společnosti (zejména na lokální úrovni), sociální 

integraci, ochraně a zlepšení životního prostředí a posilování místních ekonomických a společenských 

vazeb.  

V rámci OP Z a IROP jsou vyhlašovány výzvy na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků. Dále je 

připravován projekt zabezpečující činnost poradenské a konzultační sítě pro sociální podniky a subjekty, 

které se chtějí stát sociálním podnikem. V rámci OP Z je rovněž plánováno zavedení finančních nástrojů na 

podporu sociálního podnikání.  

Princip prostupného zaměstnávání je možné aplikovat v rámci nástrojů APZ, když na základě aktů řízení 

MPSV je umožněno klientům ÚP ČR postupovat mezi nástroji VPP a SUPM. Stávající situace na trhu práce 

vyznačující se vysokou poptávkou po pracovní síle však upřednostňuje spíše odchod klientů z nástrojů APZ 

na volný trh práce. 

 

V RAP jsou nejčastějšími intervencemi spojovanými s touto aktivitou podpora infrastruktury pro sociální 

podnikání, aktivity řešící provoz sociálního podniku a podpora výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálních 

podniků. 

 

3. X. 3 Zabránění vzniku lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s nízkým vzděláním 

 

Dle zjištění Analýzy sociálně vyloučených lokalit jsou sociálně vyloučené lokality v rostoucí míře 

problémem, jež se týká jak městského, tak venkovského prostoru. Jedním z nástrojů zajištění větší inkluze 

obyvatelstva je zapojení nízkopříjmových skupin obyvatelstva na trh práce. Dalším nástrojem je zajištění 

sociálního mixu a prosazování principu desegregace  v oblasti bydlení. V letošním roce měl být předložen 

věcný záměr zákona o sociálním bydlení, od přípravy věcného záměru však bylo v současné době 

upuštěno. Namísto něj MMR připravuje dotační program Výstavby, který má obcím zaručit prostředky pro 

výstavbu sociálních bytů. Klíčové je rovněž průběžné analyzování a monitorování míst, kde mohou v 

budoucnu vznikat sociálně vyloučené lokality a přijímání preventivních opatření tak, aby se jejich vzniku 

předcházelo. K tomu může přispět MPSV certifikovaná Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace, 

která byla pilotně otestována v několika městech ČR. V současné době rovněž ASZ připravuje zpracování 

Metodiky identifikace sociálně vyloučených lokalit a oblastí sociálním vyloučením ohrožených, která by 

měla být dynamickým nástrojem, který na základě širšího spektra indikátorů umožní obcím zjistit, na jaké 
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lokality zaměřit sociálně-integrační snahy, a zjištěné informace následně využít také jako podklad při 

územním plánování – např. výstavbě sociálního bydlení. 

 

V období 2019-2020 bude spuštěna realizace nového nařízení vlády na podporu vzniku sociálních a 

dostupných bytů. Dále bude pokračovat realizace stávajícího programu Podpora bydlení a sociální bydlení 

bude pravděpodobně také předmětem vyjednávání nových operačních programu ESIF. 

V navazujícím AP SRR pro další období bude navržen úkol připravit věcný záměr zákona upravujícího 

sociální bydlení v oblastech nájmu sociálního bytu, technických parametrů sociálních bytů, způsobu 

nakládání s nimi apod. 

 

MPSV v současné době připravuje Strategii sociálního začleňování 2021–2030, která bude sloužit jako ex 

ante kondicionalita pro čerpání evropských fondů v novém programovacím období. Strategie bude opět 

zastřešujícím dokumentem pro oblast sociálního začleňování. Kromě problematiky přístupu k bydlení 

bude pokrývat také témata přístupu ke zdravotní péči, vzdělávání, zaměstnanosti, rovným příležitostem a 

dalším. 

 

V rámci RAP jsou jako klíčové kroky zmiňovány aktivity podporující zvýšení uplatnitelnosti osob na trhu 

práce ohrožených sociálním vyloučením (nebo sociálně vyloučených) a podpora prevence kriminality. 

Prevence kriminality je rovněž častým námětem krajských dotačních titulů.   

 

3. X. 4 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojením do pracovního procesu 

 

V období 2019–2020 budou realizovány aktivity zaměřené na posílení APZ směrem k podpoře osob na 

trhu práce znevýhodněných, zejména osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob s kumulací hendikepů. 

Intervence budou zaměřeny také na podporu sociálních podniků a na zlepšení jejich vybavenosti.  

Podporovány budou aktivity v oblasti sociální prevence, tedy aktivit ovlivňující proces socializace a sociální 

integrace jedince, a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých ekonomických podmínek, které jsou 

považovány za klíčové příčiny trestné činnosti. Mezi podporované aktivity bude patřit podpora spolupráce 

na trhu práce, intenzivnější a efektivnější práce s nezaměstnaným; nastavení funkčního mechanismu 

kontroly a eliminace participace na neoficiálním trhu práce. 

 
V rámci investiční priority 1.1 OP Z jsou realizovány projekty „Záruky pro mladé v … kraji“. V rámci 

vyhrazeného místa pro odbornou praxi umožňují přijetí zaměstnance z cílové skupiny uchazečů o 

zaměstnání ve věku do 29 let včetně, s pracovní zkušeností max. do dvou let praxe. Krajské pobočky ÚP ČR 

nabízejí na základě požadavků zaměstnavatelů vhodné účastníky projektu – uchazeče o zaměstnání. Po 

dobu 6–12 měsíců je pak zaměstnavateli poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníka 

v rámci Dohody o vyhrazení SÚPM. Dále lze získat příspěvek na poměrnou část mzdy mentora, který 

dohlíží na odbornou část výkonu praxe. Projekty jsou realizovány od ledna 2016. Realizace většiny těchto 

projektů bude ukončena v roce 2020 nebo 2021. Vedle odborných praxí zahrnují rovněž inovativní 

opatření jako např. podpora návratu do vzdělávání či stáže do zahraničí.  

 
Specificky znevýhodněné skupiny (starší osoby, sociálně vyloučené osoby, OZP, osoby pečující o dítě aj.) 

jsou podporovány v rámci regionálních projektů ÚP ČR, které jsou zaměřeny na problémové skupiny 

v daném regionu. Tyto projekty v sobě kombinují poradenské aktivity, rekvalifikace a podporu vytváření 

pracovních míst s dalšími specificky zaměřenými nástroji a opatřeními. Znevýhodněné osoby jsou 

standardně cílovou skupinou nástrojů APZ. 

 

Opatření bude nadále využívat zejména nástrojů APZ, jako jsou společensky účelná pracovní místa a 

veřejně prospěšné práce a to financované jak z OP Z, tak z prostředků státního rozpočtu alokovaných na 

realizaci APZ. ÚP ČR připravil projekt Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o 
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zaměstnání, který přistupuje k práci s dlouhodobě nezaměstnanými osobami komplexně – obsahuje jak 

poradenskou podporu a možnost zapojení se do rekvalifikačních kurzů, tak rovněž podporu vytváření 

pracovních míst pro znevýhodněné osoby. 

 

Dle RAP se jako klíčové intervence vedoucí k naplňování lokality jeví podpora zaměstnávání uchazečů  

ze sociálně vyloučených lokalit, zvyšování kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a zapojení 

lokálních aktérů do problematiky nezaměstnanosti a sociálního začleňování.  

 

Priorita 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území  

Opatření 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami 

 

3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické 

trendy a aktuální i budoucí potřeby 

 

I v období 2019–2020 bude oblast základního a středního školství řešena primárně akčními plány rozvoje 

vzdělávání. V oblasti mateřského a základního školství budou implementovány MAP, v oblasti středního a 

vyššího odborného školství KAP.  

 

V rámci MAP budou realizovány přednostně oblasti předškolního vzdělávání a péče, čtenářské 

a matematické gramotnosti a inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených sociálním 

vyloučením. Na úrovni základního školství budou realizovány přednostně oblasti s vazbou na klíčové 

kompetence, kterými jsou cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními 

technologiemi. V rámci KAP budou realizovány přednostně oblasti s vazbou na klíčové kompetence 

v oblastech cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Mezi 

další aktivity patří bezbariérovost škol, školských zařízení a rozšiřování kapacit kmenových učeben.  

 

S ohledem na demografický vývoj je klíčovým cílem zajištění dostatečných kapacit především na úrovni 

předškolního a základního vzdělávání (včetně dětských skupin a mikrojeslí). Podpora rozšiřování kapacit 

úzce souvisí se snahou zvyšovat účast dětí (především ze sociálně a ekonomicky znevýhodňujícího 

prostředí) na předškolním vzdělávání, snižovat počet dětí na třídu MŠ za účelem zkvalitňování 

předškolního vzdělávání a s podporou začleňování dětí ze skupin a lokalit ohrožených sociálním 

vyloučením. Podpora vybavenosti a kapacit škol v území škol pak souvisí s pokračováním realizace 

systémových projektů Implementace KAP, MAP a MAP II a dalších. 

 

Zcela zásadním prvkem vybavenosti škol v prostředí rozvojových území je pak pokračování realizace 

společného vzdělávání a finanční zajištění podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

 

Jedná se o aktivitu, která byla ze strany RSK označena jako prioritní. Dle schválených RAP patří mezi 

priority krajů při realizaci této aktivity nová výstavba, či rekonstrukce objektů ZŠ a SŠ, stavební úpravy, 

pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích a schopnost práce s digitálními 

technologiemi. Některé kraje v rámci svých dotačních titulů podporují technické a přírodovědné vzdělávání.  
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3.1.2 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotních služeb s ohledem na 

demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby 

 

MZd realizuje projekty na podporu vzniku nových služeb v systému (zejména tzv. Center duševního zdraví, 

kdy by do roku 2020 měla vzniknout síť 30 zařízení ve všech krajích Česka, v polovině roku 2018 zahájilo 

činnost prvních pět z nich).  

  

Vzhledem k tomu, že v  období 2019–2020 bude končit stávající programové období, bude zahájeno již 

menší množství nových projektů podpořených z ESIF. Bude pokračovat realizace projektů reformy 

psychiatrie a rovněž budou v realizaci projekty podpory rozvoje paliativní péče, v rámci dotačních řízení 

budou vybráni poskytovatelé péče v rámci pilotních provozů mobilní hospicové péče a rovněž nemocniční 

paliativní péče.  

 

Pokud jde o rozvoj nemocnic přímo řízených MZd, počítá se s realizací strategických investic na podporu 

superspecializované péče.  

 

V rámci ESIF bude rovněž podpořen vznik a zajištění fungování regionálních center zdraví zaměřených na 

tvorbu a realizaci programů podpory zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin. Tato centra se 

zaměří na řešení specifických zdravotních problémů obyvatel jednotlivých krajů. 

 

K rozvoji podpory zdraví a prevence nemocí také významně přispěje finanční podpora z dotačních 
programů, Národní program zdraví – projekty podpory zdraví a Národní program řešení problematiky 
HIV/AIDS, podobně jako implementace Národní strategie Zdraví 2020 a jejich akčních plánů.  
 

Jedná se o aktivitu, která byla ze strany RSK označena jako prioritní. Kraje v rámci svých dotačních titulů 

mnohdy podporují vzdělávání lékařů působících na jejich území. Některé dotační tituly krajů jsou zaměřeny 

i na zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče. Dle informací uvedených v RAP budou kraje 

realizovat projekty zaměřené na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov a vybavení zdravotnických 

zařízení včetně pořízení sanitních vozidel a přístrojového vybavení pro záchrannou službu. 

 

3.1.3 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě sociálních služeb s ohledem 

na očekávané trendy potřeby 

 

Intervence ve venkovském prostoru budou v oblasti sociálních služeb do značné míry naplňovány 

prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD, který zahrnuje i venkovský prostor v rozvojových oblastech. 

Aktivity a priority v oblasti sociálních služeb jsou v jednotlivých krajích určeny Střednědobými plány 

rozvoje sociálních služeb. Podpora z národní úrovně bude směřovat z velké části do procesu 

deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb. 

 

Pro zkvalitnění života rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci v daných oblastech je vhodné rozšíření a 

zkvalitnění sítě preventivních sociálních služeb, jejichž cílem je nabídnout rodinám včasnou pomoc a tím 

v konečném důsledku zabránit odebrání dětí a jejich umístění do náhradní péče. Klíčové jsou v tomto 

ohledu především terénní a ambulantní služby jako odborné sociální poradenství, terénní programy, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby rané péče a 

intervenční centra. Na rozvoj sítě služeb pro rodiny s dětmi se soustředí také individuální projekt MPSV 

„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“ financovaný z OPZ s celkovým rozpočtem 

ve výši 326 mil. Kč (předpokládaný konec projektu 6/2019), a to zejména jeho klíčová aktivita č. 1 Podpora 

a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jejím hlavním cílem je podpora síťování služeb pro 

práci s dětmi a rodinami spolupracujícími s OSPOD s důrazem na systémovost, návaznost a provázanost 
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služeb a jejich preventivní charakter, dále vydefinování a pilotní ověření inovativních a preventivních 

služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Dále bude kladen důraz na sociální služby v oblasti sociální péče, 

umožňující péči o občany v domácím prostředí (zejm. terénní odlehčovací služby, osobní asistence) a na 

sociální služby reagující na reformu psychiatrické péče schválenou MZd (zejména sociální rehabilitace).“. 

 

Projekt financovaný ze zdrojů OP Z Život jako každý jiný je zaměřen na systémovou a metodickou podporu 

transformace sociálních služeb a průběžně oslovuje kraje a obce s nabídkou jejich podpory při 

deinstitucionalizaci služeb na jejich území formou seminářů a konzultací. Od začátku roku 2016 proběhlo 

33 seminářů a 29 konzultací. Projekt Život jako každý jiný je naplánován do 3/2019 a plánuje se jeho 

prodloužení do 6/2020 a dále systémově a metodicky podporovat transformaci sociálních služeb. 

 

Z hlediska zdrojů pro plnění opatření lze předpokládat participaci fondů EU prostřednictvím OP Z a OP PPR 

– zde se v roce 2019 předpokládá vyhlášení výzev na podporu sociálních služeb, komunitního života, 

sociálního bydlení, i sociálního podnikání, z něhož čerpají v rámci individuálních projektů prostředky nejen 

sociální služby (především služby sociální prevence), ale též kraje a obce například v rámci projektů na 

podporu plánování a síťování sociálních služeb, ale také MPSV v rámci systémových projektů v oblasti 

sociálních služeb. U OP PPR se jedná konkrétně o výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních 

podniků a chráněných pracovišť; č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, 

č. 47 Podpora komunitního života a sociálního podnikání, č. 53 Podpora komunitního života a sociálního 

podnikání. 

 

Z národních dotačních titulů budou k plnění tohoto opatření využity dotační tituly na podporu poskytování 

sociálních služeb: 

- dle § 101a ZSS, dotace pro kraje a hl. město Prahu; 

- dle § 104 ZSS, dotace sociálním službám s nadregionální či celostátní působností; 

- investiční dotace MPSV pro oblast sociálních služeb v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny sociálních služeb“. 

 

Nefinanční nástroje: Plánování a síťování sociálních služeb na krajské úrovni a metodická doporučení 

MPSV v této věci. 

 

Co se týče územní dimenze, je zřejmé, že každý kraj má svá regionální specifika a může v rámci plánování a 

síťování sociálních služeb akcentovat některé oblasti, nicméně přímé „zvýhodňování“ některých oblastí se 

nepředpokládá. 

 

Vhodná je kombinace neformální péče rodinných příslušníků a osob, které se v domácím prostředí starají 

o své blízké - seniory, lidi s postižením, umírající a registrovaných sociálních služeb. Je potřeba pracovat na 

strategiích na podporu neformálních pečovatelů, identifikaci jejich potřeb, zlepšit dostupnost terénních a 

ambulantních sociálních služeb, zlepšit a rozšířit možnosti sladění zaměstnání (flexibilní pracovní 

podmínky) a péče, aplikovat finanční mechanismy na podporu neformální péče (zabránění příjmové 

chudobě), věnovat pozornost prevenci sociální izolace neformálních pečovatelů.  

 

Klíčové je při budování optimální a efektivní sítě sociálních služeb plánování a soc. práce na úrovni obcí. 

Soc. práci na obcích je třeba posílit, zaměřit se i na venkovské oblasti. Obec by měla být občany vnímána 

jako místo prvního kontaktu. 

 

Jedná se o aktivitu, která byla ze strany RSK označena jako prioritní. Kraje jsou důležitým aktérem v oblasti 

přerozdělování financí na podporu sociálních služeb. Nad rámec toho, mají kraje zřízeny mnoho dotačních 

titulů zaměřených na zlepšení situace v sociální oblasti, například na činnosti soustředěné na podporu 

sociálně zdravotních aktivit. Např. aktivity směřující k výstavbě domovů se zvláštním režimem, výstavbě 
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rodinných domů pro osoby s PAS (autisty), domovů se zvláštním režimem pro osoby společensky 

nepřizpůsobivé. Kraje budou nadále podporovat aktivity vybraných sociálních služeb (OP Z). 

 

Opatření 3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního 

potenciálu 

 

3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití 

 

MŠMT bude i v tomto období (2019–2020) realizovat kroky přispívající k rozšiřování nabídky sportovního 

vyžití. Dle „Koncepce podpory sportu 2016–2025 – SPORT 2025“ bude ve stanovené oblasti 1 (Rozvoj 

sportu pro všechny) kladen důraz na následující strategické cíle: Podporovat rozvoj sportovních klubů, 

tělovýchovných a tělocvičných jednot, Posilovat roli Regionálních a místních sportovních center, Vytvářet 

podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu, Podporovat masové propagačně-

motivační sportovní akce, Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny 

sociální skupiny dětí a mládeže, Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, 

zejména na lokální úrovni.  

 

Dotační politika ve sportu musí cíleně směřovat k průměrné výši v zemích EU, snižovat procentuální 

finanční spoluúčast rodin a sportovců na sportovní činnosti a snižovat tak nedostupnost sportu. 

Základními dotačními zdroji budou státní rozpočet (kapitola 333 – investiční i neinvestiční část), 

financování prostřednictvím krajů a financování prostřednictvím měst a obcí. V rámci dotační politiky tak 

bude rezort usilovat o navyšování objemu finančních prostředků u dotačních programů na úroveň 

obvyklou v EU, zajištění vyšší stability financování sportovních organizací, vytvoření kontrolních 

mechanismů účelného využívání dotací, využívání potenciálních příjmů z evropských fondů ve prospěch 

sportu.  

 

Ministerstvo kultury podporuje také kulturní aktivity konané v památkových objektech – Program kulturní 

aktivity v památkové péči, kde mezi podporované aktivity patří: literární díla, konference, přednášky, 

výstavy a soutěže zaměřené na památkovou péči. 

 

Mezi související aktivity nejčastěji zmiňované v RAP patří opravy kulturních památek, které neleží  

na územní MPR/Z a VPR/Z, a které nejsou zařazeny na seznamech UNESCO, NKP, výstavba knihoven, 

rekonstrukce, vybavení profesionálních i neprofesionálních knihoven a budování a modernizace 

sportovních areálů (vnitřních i venkovních) a dětských hřišť.   

 

3.2.2 Provozování neformalizovaných aktivit s důrazem na aktivity cílené na mládež, seniory 

a znevýhodněné skupiny obyvatel 

 

Aktivita bude naplňována projekty podporujícími neziskový sektor a jeho aktivity zaměřené na mládež, 

seniory a znevýhodněné skupiny obyvatel. Realizace aktivity by měla přispět k prevenci patologických 

jevů, integraci a aktivizaci dotčených skupin obyvatel a ke zdravému životnímu stylu a bezproblémovému 

soužití generací.   

 

Dle RAP budou v krajích realizovány aktivity směřované na podporu odborného vzdělávání, kariérového 

poradenství, zájmového a neformálního vzdělávání, stavební úpravy, či pořízení vybavení pro zajištění 

rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání. Aktivity směrované na 

vytvoření ucelených, komplexně řešených bezbariérových tras (generel bezbariérových tras) po městech. 
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3.2.3 Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity 

 

Silná sounáležitost občanů s regionem patří mezi základní faktory, které pomáhají rozvinout místní 

potenciál a přispívají k regionálnímu rozvoji dané oblasti. Podpořeny budou kroky aktérů regionálního 

rozvoje na všech úrovních, které povedou k posilování místní identity a společenské koheze.  Významnou 

roli v tomto ohledu hraje podpora společenských a kulturních aktivit. Zejména oblast neprofesionálního 

umění má značný potenciál v posilování lokální identity a v zapojování obyvatel do místní komunity. 

 

Ministerstvo kultury pravidelně vypisuje dotační programy na podporu regionálních kulturních tradic, 

neprofesionálních uměleckých aktivit.“ Podporu komunitního života lze financovat i z výzev na sociální 

začleňováni OP Z. 

 

Dle RAP bude v souvislosti s naplňováním aktivity řešena především problematika rekonstrukce a výstavby 

staveb v majetku obce včetně staveb určených pro realizaci kulturních potřeb, veřejného osvětlení, míst ke 

scházení (dětská hřiště, návsi apod.) a veřejného rozhlasu a podpora zaměstnanosti ve venkovských 

oblastech. Většina krajů bude vyhlašovat Programy rozvoje venkova, jejichž obsahem je podpora 

komunitního života v obcích. 

 

3.2.4 Podpora obnovy kulturních památek 

 

Obnova kulturních památek, muzeí, či sakrálních staveb bude podporována v rámci památkových 

finančních programů. Cílem je rovněž zvýšení vypovídací kvality Ústředního seznamu kulturních památek a 

tím zvýšení právní jistoty vlastníků památkově chráněných věcí a zjednodušení a zkvalitnění výkonu 

veřejné správy na úseku památkové péče. Ministerstvem kultury jsou pravidelně vyhlašovány dotační 

tituly na podporu obnovy kulturních památek. 

 

V rámci krajů jsou vyhlašovány dotační tituly na podporu památkové péče, ale i na podporu technických 

atraktivit. V některých krajích jsou vyhlašovány i specificky zaměřené dotační tituly – např. na obnovu 

historických varhan.      

 

 

Opatření 3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti 

 

3.3.1 Úpravy a rozšiřovaní kapacit bydlení v rozvojových územích pro vybrané znevýhodněné skupiny 

obyvatel podle specifických místních podmínek 

 

Aktivity podporované v této kapitole přispívají k naplňování koncepcí sociálního bydlení ČR 2015 – 2025 a 

prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Ve sledovaném období bude 

podporováno dostupné bydlení formou pořízení bytů, bytových domů a nebytových prostor a jejich 

adaptace pro potřeby bydlení se sociálním kontextem (včetně nutných vazeb na zajištění podpory 

samostatného bydlení prostřednictvím doprovodného sociálního programu ve spolupráci s poskytovateli 

sociálních služeb). Hlavními cílovými skupinami budou osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením 

ohrožené, osoby se zdravotním postižením, senioři a osoby v bytové nouzi. 
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Specifickou cílovou skupinou jsou osoby, které objektivně nedosáhnou na pořízení vlastnického bydlení 

nebo pronájem odpovídajícího bytu na volném trhu, především ve velkých městech, kde se stává bydlení 

nedostupným artiklem. Mimo tématiky dostupného bydlení budou intervence směřovat také na úpravy 

sídlišť a deprivovaných území respektující potřeby a přání místních obyvatel.  

 

V období 2019-2020 bude spuštěna realizace nového nařízení vlády na podporu vzniku sociálních a 

dostupných bytů. Dále bude pokračovat realizace stávajícího programu Podpora bydlení a sociální bydlení 

bude pravděpodobně také předmětem vyjednávání nových operačních programu ESIF. 

 

V navazujícím AP SRR pro další období bude navržen úkol připravit věcný záměr zákona upravujícího 

sociální bydlení v oblastech nájmu sociálního bytu, technických parametrů sociálních bytů, způsobu 

nakládání s nimi apod. 

 

Dílčí opatření jsou naplňována i ze strany ASZ formou poskytování podpory obcím v procesu sociálního 

začleňování, zejména v oblastech rovného přístupu ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnanosti, 

sociálním službám a bezpečnosti. Finanční náklady spojené s intervencemi ASZ v dané oblasti jsou kryté ze 

SR a prostředků OP Z, OP VVV a IROP. 

 

Dle RAP bude podpořena bytová výstavba a revitalizace domovního fondu a výstavba startovacích bytů 

a domů pro seniory.  

 

Priorita 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území 

Opatření 4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb 

 

4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit vzdělávání 

 

S ohledem na demografický vývoj je klíčovým cílem období 2019 a 2020 zajištění dostatečných kapacit 

především na úrovni předškolního a základního vzdělávání. Podpora bude koncentrována zejména 

v suburbánních prostorech v blízkosti velkých center. Dlouhodobě jsou nedostatečné kapacity mateřských 

a částečně i základních škol především v tzv. prstencích okolo metropolí – především Prahy a Brna. 

Aktivita je zaměřená i na dostupnost vzdělávání na venkově, kde hlavními limitujícími faktory jsou špatná 

dopravní dostupnost či nedostatek financí na modernizaci a zajištění chodu škol. Intervenčními nástroji 

k naplnění cíle jsou především národní dotační program Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol 

(133 310) a prostředky strukturálních fondů IROP (byť vyhlášení nových výzev v rámci tohoto operačního 

programu se předpokládá již jen v rámci implementace integrovaných nástrojů). V tomto ohledu jde 

především o schopnost obcí jako zřizovatelů připravit kvalitní projekty, které budou moci být z 

jednotlivých finančních nástrojů podpořeny. Obce budou nadále využívat nástroje MAP, kraje KAP a 

budou rozvíjet centra odborného vzdělávání. 

 

4.1.2 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit základní zdravotní péče 

 

Stěžejními úkoly je stabilizace lidských zdrojů ve zdravotnictví a ohodnocení zdravotnické profese  

na úrovni, která by odpovídala kvalitě a náročnosti poskytovaných služeb, a zajištění dostupnosti 

adekvátních zdravotnických služeb především ve venkovských oblastech (včetně lékáren). 

 

Celkový objem peněz směřovaný do segmentu akutní lůžkové péče v roce 2019 umožňuje navýšení platů 

všem zdravotníkům, a to až o 10 %. Sestrám ve směnném provozu se zvýší příplatek za směnnost o 5 tisíc 

korun měsíčně, což znamenaná meziroční nárůst 15 %, ostatní nelékařský personál, jako například sanitáři, 

dostanou na příplatku za směnnost o 2 tisíce korun navíc, plat jim tedy vzroste o 10 %. V segmentu 
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ambulantní péče je na základě dohod vždy část růstu úhrad podmíněna zvyšováním kvality poskytovaných 

služeb (např. dostupnost lékaře – rozšíření ordinační doby, účast v celoživotním vzdělávání, dodržování 

kvalitativních kritérií). 

 

V souladu se strategií reformy psychiatrické péče schválené MZd bude kladen důraz na vytvoření sítě 

poskytovatelů komunitních služeb psychiatrické péče, modernizaci lůžkové péče a na podporu služeb 

prevence a poradenství (včetně terénních služeb), tj. vytvoření center duševního zdraví. K naplňování 

aktivity bude nezbytná meziinstitucionální spolupráce dotčených subjektů. Stěžejním úkolem bude rovněž 

stabilizace lidských zdrojů v oblasti psychiatrické péče a ohodnocení této zdravotnické profese na úrovni, 

která by odpovídala kvalitě a náročnosti poskytovaných služeb.  

 
Počítá se opět s podporou specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících 

se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost 

péče, a v oborech s nedostatečným pokrytím péče. Příslušná navazující výzva OP Z bude vypsána na 

začátku roku 2019.  

 
4.1.3 Zajištění dostupnosti sociálních služeb 

 

V souladu s procesem deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb je stále větší důraz kladen 

na podporu terénních služeb a pobytových sociálních služeb komunitního typu, včetně služeb sociální 

prevence a sociálního poradenství. Podpořeno bude mimo jiné pořízení vybavení mobilního týmu 

pro poskytování zdravotně sociální pomoci s důrazem na sociálně vyloučené lokality.  

 

Za účelem naplňování aktivity budou podpořeny snahy o meziobecní spolupráci v oblasti sociálních služeb. 

Mezi možné vhodné oblasti meziobecní spolupráce lze řadit společné komunitní plánování, či zajištění 

dostupnosti sociálních služeb v daném území. Zvyšování kvality v sociálních služeb bude řešeno formou 

profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a managementu. Důraz 

bude kladen rovněž na vytvoření sítě sociálních služeb reagujících na reformu psychiatrické péče 

schválenou MZ, zejména služeb sociální rehabilitace zaměřených na tuto specifickou cílovou skupinu.“. 

 

Z hlediska zdrojů pro plnění opatření lze předpokládat participaci fondů EU prostřednictvím OP Z, z něhož 

čerpají prostředky na individuální projekty nejen sociální služby (především služby sociální prevence), ale 

též kraje a obce například na projekty podpory plánování a síťování sociálních služeb, ale také MPSV na 

systémové projekty v oblasti sociálních služeb. 

 

Z národních dotačních titulů budou k plnění tohoto opatření využity dotační tituly na podporu poskytování 

sociálních služeb: 

- dle § 101a ZSS, dotace pro kraje a hl. město Prahu; 

- dle § 104 ZSS, dotace sociálním službám s nadregionální či celostátní působností; 

- investiční dotace MPSV pro oblast sociálních služeb v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny sociálních služeb“. 

 

Nefinanční nástroje: Plánování a síťování sociálních služeb na krajské úrovni a metodická doporučení 

MPSV v této věci. 

 

Co se týče územní dimenze, je zřejmé, že každý kraj má svá regionální specifika a může v rámci plánování a 

síťování sociálních služeb akcentovat některé oblasti, nicméně přímé „zvýhodňování“ některých oblastí se 

nepředpokládá. 
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4.1.4 Zkvalitnění služeb trhu práce a zajištění kapacit a inovativního poskytování veřejných 

a neveřejných služeb 

 

K naplňování aktivity přispějí intervence zaměřené na větší zapojení sociálních inovací v oblasti 

poskytování veřejných a neveřejných služeb. V oblasti trhu práce budou podpořeny intervence vedoucí 

k jeho větší flexibilitě, např. podpora částečných úvazků a omezení dalších bariér při vstupu na trh práce. 

V oblasti sociálních inovací se také předpokládá přínos projektů mezinárodní spolupráce.  

 

Problematika zkvalitňování služeb trhu práce je např. reflektována v projektech Efektivní služby 

zaměstnanosti (EFES) či Podpora informačních a poradenských středisek ÚP ČR (PIPS). V rámci projektu 

EFES je hlavním cílem zefektivnit poskytované služby ÚP ČR formou zajištění kvalitního zázemí a podmínek 

zaměstnancům ÚP ČR prostřednictvím materiálně-technického vybavení, školení, informovanosti o 

aktivitách v rámci ÚP ČR i regionu, prohlubování síťování s lokálními partnery a také zkvalitnění a posílení 

přenosu informací a služeb směrem ke klientům a pracovníkům ÚP ČR. Dále pak implementace doposud 

vytvořených metodických postupů v oblasti poradenství k zaměstnavatelům, uchazečům a zájemcům o 

zaměstnání s cílem zvýšit efektivnost a účinnost služeb zaměstnanosti na ÚP ČR.  

 

Hlavním cílem projektu PIPS je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi 

veřejných služeb zaměstnanosti prostřednictvím dosažení cílového stavu 90 funkčních, vybavených 

informačních a poradenských středisek ÚP ČR (dále IPS), a to personálním, edukačním, prezentačním a 

diagnostickým zázemím. Jedná se o 77 IPS na Kontaktních pracovištích ÚP ČR (okresní úroveň) a 13 IPS na 

Kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (nižší úroveň), kde z hlediska dostupnosti služeb klientům IPS 

budou další IPS zřízena. 

 

Cílem je, aby IPS byla základní výkonná jednotka poskytující služby erudované, individuální i skupinové, 

efektivní a šité na míru, které jsou dostupné všem (vzdálené lokality, vyloučeným či ohroženým skupinám 

na trhu práce, celoživotní kariérového poradenství, služby psychologa) a byla aktivní v práci s klienty stran 

rekvalifikací a vzdělávání. 

 

Dalším cílem projektu v oblasti poskytování kvalitních služeb kariérového poradenství je standardizace 

vybavení a činnosti pracovišť. 

 

Mezi bariéry při vstupu na trh práce patří rovněž nedostatek služeb péče o děti zejména do tří let věku. V 

tomto ohledu by měl být vedle oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice podporován 

vznik a rozvoj rovněž alternativní výchovné a vzdělávací péče, jako jsou dětské skupiny a mikrojesle. Dne 

29. 11. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014  Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 

změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb. Tento zákon upravuje podmínky, za 

nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině. Zřízení a provoz dětských skupin může být pokryt dotacemi z 

Evropského sociálního fondu. Mikrojesle jsou v současné době pilotně ověřovány v obcích ČR  v rámci 

projektu MPSV „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a 

pilotní ověření služby“. 

 

Dle RAP jsou klíčovými kroky naplňujícími aktivitu optimalizace postupů ve veřejné správě, profesionalizace 

dobrovolnictví a vyšší využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v oblasti nezaměstnanosti, 

sociálního začleňování a veřejné správy. Budou rovněž realizovány kroky vedoucí k zavádění komplexního 

přístupu k Age managementu (poradenství, vzdělávání, zavádění u zaměstnavatelů).    
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SRR Opatření 4.2 – Zlepšení vnitřní a vnější dostupnosti území 

 

4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území s regionálními centry 

 

K naplňování této aktivity dojde například formou integrace tarifů v jednotlivých městech i v regionální 

dopravě, či podporou dopravních terminálů. Řešeno v rámci dokumentů Koncepce veřejné dopravy 

a Plány dopravní obslužnosti (celostátní a krajské plány). Dopravní obslužnost lze zajišťovat i alternativními 

způsoby, jakými je například provozování spojů na základě předchozího objednání či splnění jiných 

předchozích podmínek. 

 

Dle RAP by aktivita měla být naplňována zejména prostřednictvím výstavby a rekonstrukce dopravních 

terminálů a zastávek, integrace a řízení dopravních systémů, obnovou vozového parku a výstavbou 

a modernizací přestupních terminálů.  

 

4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, 

železnice, cyklostezky) 

 

Rozvoj a údržba silnic II. a III. třídy bude i nadále patřit mezi stěžejní cíle krajů České republiky. Financování 

silnic II. a III. třídy bude do značné míry podpořeno z ESIF, přičemž seznam takto podpořených úseků silnic 

II. a III. třídy je povinnou součástí regionálních akčních plánů.  

 

Místní komunikace pod správou obcí pak bude i v období 2019–2020 možné podpořit z národních zdrojů 

(dotace MMR), a to nově i ve velikostní kategorii obcí nad 10 000 obyvatel. Rozvoj cyklostezek, 

cyklistických pruhů a doplňkové infrastruktury z ESIF bude vázán především na dojížďku do zaměstnání. 

Podporována bude také modernizace železniční dopravy.  

 

Aktivita je ze strany RSK vnímána jako prioritní. Dle RAP bude aktivita naplňována zejména 

prostřednictvím rekonstrukce a výstavby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a rovněž zkvalitněním 

místních komunikací. Mezi podporované aktivity by měla patřit i výstavba a rekonstrukce parkovišť s 

vazbou na veřejnou dopravu (P+R). 

 

4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické infrastruktury 

 

Aktivity v rámci regionů budou zaměřeny na projekty výstavby a modernizace čistíren odpadních vod, 

kanalizace, rekonstrukce a rozvoje soustav zásobování teplem, ale i rozvoje chytrých distribučních sítí. 

Aktivita bude v období 2019–2020 mj. naplňována i pomocí výzev vyhlašovaných v rámci prioritní osy 3 OP 

PIK.  

V roce 2019 se v rámci NPŽP plánuje vyhlášení další výzvy na zlepšování kvality vod a snižování rizika 

povodní s alokací zhruba 2 mld. Kč, v roce 2020 další výzvy s alokací 1 mld. Kč. 

 

V rámci RAP jsou zmiňovány zejména aktivity vedoucí ke zvýšení kvality dodávky pitné vody, či k výstavbě 

a modernizaci čistíren odpadních vod i kanalizace.   

 

SRR Opatření 4.3 – Podpora inovací v podnikání 

 

4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků 

 

Ze strany státu bude podporován celkový rozvoj podnikatelského sektoru, včetně vzniku nových podniků a 

umožnění jejich dalšího rozvoje. Podporovány budou projekty malých a středních podniků vedoucí ke 

zvyšování dostupnosti moderních informačních a komunikačních technologií. Důraz bude kladen na 
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zajištění dostatečného financování začínajících a inovativních podniků, a to jak v průmyslu, tak ve 

službách. Podpořen bude také rozvoj poradenských služeb pro začínající podnikatele a zlepšení 

netechnických kompetencí.  

 

Pro usnadnění vstupu do podnikání bude podpořena především infrastruktura poradenských služeb 

a přístup k financování, a to včetně přístupu k rizikovému kapitálu. V souladu s Vládní strategií  

pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020 bude kromě dalšího poskytována 

systematická podpora podnikání žen a budou zaváděny cílené programy pro zvýšení počtu žen – 

podnikatelek.  

 

Z hlediska poradenství budou na úrovni OP PIK vyhlášeny další výzvy pro zisk poradenských služeb vedoucí 

k certifikaci výrobků, zároveň jsou  vyhlášeny výzvy z programu Školicí střediska.  

 

Dle informací z RAP jsou ze strany krajů plánovány aktivity zaměřené na podporu podnikatelských záměrů, 

budování školicích středisek, či na rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí v regionu. Některé kraje 

nabízejí i vlastní dotační tituly na podporu podnikání, či program zvýhodněných regionálních úvěrů pro 

malé podnikatele na svém území.   

 

4.3.2 Zvýšení technologické úrovně firem pořízením moderních strojů, zařízení, know-how a licencí 

 

Ve sledovaném období budou z evropských zdrojů financovány především malé a střední firmy, a to jak 

začínající (do 3 let od vzniku), tak rozvíjející se. Projekty budou směřovány na pořízení strojů a zařízení, 

zavádění moderních technologických postupů, či na pořizování software a hardware pro řízení výroby 

a obchodu. Oblast pořízení výrobních technologií bude podporována výhradně pro začínající podniky, 

standardní malé a střední podniky budou moci žádat o podporu zavádění technologií pro oblast průmyslu 

4.0, kde se jedná vždy o nevýrobní technologie (max. podíl výrobních technologií na projektu je cca 1/3 

CZV). Podpořena bude také životaschopnost zemědělských firem.  

 

Subjekty v krajích budou dle RAP podporovat podnikatelské záměry začínajících podniků, infrastrukturu pro 

rozvoj podnikání a projekty začínajících a rozvojových firem. Některé kraje nabízejí v rámci svých dotačních 

titulů také podnikatelské vouchery.   

 

 

4.3.3 Podpora většího využívání inovací ve výrobě, managementu řízení a marketingu 

 

Dle Strategie inteligentní specializace je základním faktorem dlouhodobého ekonomického růstu ČR 

zvýšení inovační výkonnosti, a to především v segmentu podnikatelských subjektů zakládaných, 

vlastněných a řízených občany ČR. Aktivita bude naplňována důrazem na zlepšení netechnických 

kompetencí – strategické řízení, marketing, inovační management, apod. OP PIK pro období 2019–2020 

připravuje dotační výzvu pro podporu poradenských služeb vedoucích k certifikaci výrobků a služeb MSP. 

Významným krokem k inovacím v řízení výroby bude i připravovaná Výzva XI Technologie pro průmysl 4.0, 

tedy program specializující se na oboustranný informační tok pro potřeby řízení výroby, management 

odbytu, skladování, apod. Navazuje na realizovanou Výzvu VII OP PIK. 

 

V rámci RAP jsou akcentovány především aktivity směřující k rozvoji podnikatelského a inovačního 

prostředí v regionu, ke zvýšení počtu inovativních firem a k rozvoji konkurenceschopnosti regionu v duchu 

konceptu inteligentní specializace. Některé kraje poskytují podnikatelské vouchery a poskytují zvýhodněné 

úvěry pro malé podnikatele, nabízejí sdílené laboratoře či poradenské služby pro začínající inovační 

podniky. 
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4.3.4 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál 

 

V rámci této aktivity budou ze strany Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj podporovány 

investice na udržitelné využití a zpřístupnění kulturně-historického a přírodního dědictví. Podporované 

aktivity budou směřovat na zpřístupnění kulturně-historických a přírodních atraktivit, rozprostření 

návštěvnosti mimo citlivá území, rozvoj aktivitních forem turistiky, podporu udržitelné dopravy a 

v neposlední řadě i tvorbu nových produktů udržitelného cestovního ruchu. Také ve stabilizovaných 

územích budou podpořeny kulturní památky jako významný faktor cestovního ruchu v regionech. 

Restaurování movitých kulturních památek bude i v období 2019–2020 financováno z národních a 

regionálních zdrojů.   

 

MZe bude v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky 

financovat projekty na výstavbu nebo modernizaci malokapacitního ubytovacího zařízení včetně 

stravování a dalších budov a ploch turistické infrastruktury. Tyto investice jsou určeny k diverzifikaci 

příjmů zemědělských subjektů a mimo jiné přispívají k vytváření nových pracovních míst i pro 

nekvalifikované pracovní síly a vedou k podpoře širšího využití zemědělských farem. Operace je členěna 

na záměry a) Území ČR kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského a b) Území krajů 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. Důvodem tohoto rozdělení je plnění usnesení vlády č. 

732/2013, jehož účelem je zlepšení hospodářské situace v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a usnesení 

vlády č. 826/2015, jehož účelem je zlepšení hospodářské situace v Karlovarském kraji. Tyto kraje proto 

mají samostatný záměr, aby nesoutěžily s projekty ostatních krajů. Nejbližší příjem žádostí v této operaci 

proběhne na podzim roku 2019. 

 

Subjekty v krajích budou dle RAP podporovat zkvalitňování infrastruktury pro cestovní ruch, marketingu 

destinačních společností a produktů cestovního ruchu. Kraje také zřizují dotační tituly  

na podporu cestovního ruchu obecně, na podporu turistických informačních center a turistických oblastí,  

na podporu rozvoje cykloturistiky, údržbu lyžařských tratí nebo na podporu informačních center.  

 

SRR Priorita 5 – Oživení periferních území 
SRR Opatření 5.1 – Podpora rozvoje lokální ekonomiky 
 
5.1.1 Podpora rozvoje a diverzifikace malého a středního podnikání s ohledem na rozvojový potenciál 
periferního regionu 
 
Aktivita navazuje na snahy o rozeznání rozvojového potenciálu na místní úrovni a jeho rozvinutí 

prostřednictvím rozvoje podnikání, jež má na daném území tradici. Intervence budou zároveň zaměřeny 

na diverzifikaci malého a středního podnikání v odvětvích tradičních a konkurenceschopných pro daný 

region včetně nových perspektivních odvětví.  

 

Podporovány budou aktivity vedoucí k maximálnímu pokrytí území širokopásmovými, vysokorychlostními 

telekomunikačními službami na pevných i mobilních sítích (včetně napojení periferních lokalit s řídkým 

osídlením) se zacílením na oblasti tržního selhání, kde se nepodařilo zajistit závazky provozovatelů na 

zajištění dané služby. 

 

OP PIK bude pro dané období dotační podporu koncentrovat především do Moravskoslezského, 

Ústeckého a Karlovarského kraje, tedy strukturálně postižených regionů, kam bude směřovat většina 

budoucích realokovaných (tedy volných) prostředků. První oblastí bude podpora regenerace brownfieldů 

v těchto regionech z Výzvy III, případně vyhlášení samostatné Výzvy pro rekonstrukci výrobních kapacit a 

infrastruktury (Nemovitosti) s cílem podpořit výhradně projekty z těchto regionů. Oblast start-upů bude 
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nadále podpořena prostřednictvím programu Technologie OP PIK pro začínající podnikatele cílící na 

pořízení technologického vybavení firem a dílen. 

 

Dle RAP považují kraje za stěžejní intervence vážící se k této aktivitě zvyšování konkurenceschopnosti 

začínajících a rozvojových malých a středních podniků, investice do zemědělských podniků a podporu 

zemědělských produktů a podporu start-upů a malých a středních firem.  

 

5.1.2 Podpora konceptu lokální ekonomiky 

 

Česká republika bude v období 2019–2020 podporovat šíření dobré praxe při realizaci konceptu lokální 

ekonomiky. Mezi principy lokální ekonomiky lze zařadit kvalitnější energetický management 

a energetickou soběstačnost municipalit a mikroregionů.   

 

MZe se bude v této oblasti spolupodílet formou financování projektů v Programu rozvoje venkova na 

období 2014–2020 v rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností. Operace je zaměřena na 

založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, 

vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, 

podporou vybraných ekonomických činností jako je např. řemeslná výroba a výroba tradičních produktů 

na venkově. Operace je členěna na záměry a) Území ČR kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského a b) Území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. Důvodem tohoto 

rozdělení je plnění usnesení vlády č. 732/2013, jehož účelem je zlepšení hospodářské situace v 

Moravskoslezském a Ústeckém kraji a usnesení vlády č. 826/2015, jehož účelem je zlepšení hospodářské 

situace v Karlovarském kraji. Tyto kraje proto mají samostatný záměr, aby nesoutěžily s projekty ostatních 

krajů. Nejbližší příjem žádostí v této operaci proběhne na podzim roku 2019 

 

V rámci regionů a obcí budou akcentovány aktivity zaměřené na podporu rozvoje lokálních ekonomik 

a podporu tradičních řemesel a uměleckých oborů. V některých regionech pak lze očekávat rozvoj 

zemědělských podniků a podnikatelské činnosti. 62   

 

OP PIK počítá s rozšířením oblasti intervencí o podporu cestovního ruchu, a to konkrétně v oblasti 

energetických úspor (celorepublikově) a oblasti revitalizace/rekonstrukce objektů brownfieldů 

hotelového/ubytovacího typu v konkrétních určených lokalitách schválených v minulosti EK pro tyto účely. 

 

V RAP je ve spojitosti s touto aktivitou nejčastěji zmiňován rozvoj sociální ekonomiky, dále podpora 

cestovního ruchu, formou vytváření a propagace konkurenceschopné turistické nabídky, Kraje svými 

dotačními tituly podporují regionální/místní výrobky i výrobce a tradiční řemesla.   

 

5.1.3 Podpora podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních míst 

 

Aktivity v rámci regionů budou zaměřeny na podporu zvyšování konkurenceschopnosti začínajících firem, 

podporu vzdělávání v podnicích i na podporu podnikatelských záměrů malých a středních podniků. Mezi 

podporované aktivity patří propagace nabídky průmyslových zón, podnikatelských ploch a objektů a jejich 

následná nabídka potenciálním investorům, sdružování HR manažerů firem v regionech, kteří dokážou 

jasně specifikovat mezery v pracovním trhu a problematiku zaměstnanosti dle vlastních zkušeností. 

V souladu se strategií agentury CzechInvest je nutné podporovat především investice s vyšší přidanou 

hodnotou.   

 

I přes současný přebytek volných pracovních míst bude OP PIK podporovat ve sledované oblasti např. 

školení a vzdělávání zaměstnanců i partnerů (program Školicí střediska) a rovněž bude podporovat oblast 
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poradenství směřujícího k získání certifikátů výrobků a služeb. Přímá podpora nových pracovních míst 

(jako závazný a povinný indikátor naplnění projektů) však s ohledem na současný stav ekonomiky 

pravděpodobně vázána nebude, neb takové opatření je směrem k podnikatelskému sektoru silně 

kontraproduktivní a de facto demotivační. 

 

V RAP jsou nejčastěji zmiňovanými aktivitami kroky vedoucí ke zvýšení a zkvalitnění potřebných kapacit 

pro odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, k rozvoji poradenských služeb pro začínající 

inovační podniky a k podpoře podnikatelských záměrů a malých a středních podniků.  

 

5.1.4 Podpora obnovy kulturních památek v periferních regionech 

 

V periferních regionech budou kulturní památky podporovány v rámci památkových finančních programů. 

Aktivita bude naplňována prostřednictvím dotačního titulu MZe (Údržba a obnova kulturních 

a venkovských prvků), kde budou zvýhodněny projekty, které budou realizovány v obci, která spadá do 

státem podporovaných regionů, příp. prostřednictvím finančních památkových programů Ministerstva 

kultury. 

SRR Opatření 5.2 – Podpora zvýšení kvality pracovní síly 

5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva 

 

MŠMT bude nadále realizovat kroky přispívající k podpoře vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených 

skupin obyvatelstva. V souladu s implementací Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 bude (do 

konce její účinnosti) v rámci dílčích výzev do konce programového období zaměřovat jejich zacílení na 

strukturovanou podporu sociálně vyloučených lokalit. V oblasti předškolního vzdělávání bude podpora 

rozšiřování kapacit úzce souviset se snahou zvyšovat účast dětí (především ze sociálně a ekonomicky 

znevýhodňujícího prostředí) na tomto stupni vzdělávání, a podpora snižování počtu dětí na třídu MŠ se 

zkvalitňováním předškolního vzdělávání i s podporou začleňování dětí ze skupin a lokalit ohrožených 

sociálním vyloučením. Z hlediska základního vzdělávání bude v daném období prioritním cílem v 

maximální možné míře odstraňovat disparity v průběhu a podmínkách vzdělávání žáků na základním 

stupni vzdělávání napříč regiony se zaměřením na oblasti s přítomností sociálně vyloučených lokalit. 

 

Subjekty v krajích budou dle RAP realizovat aktivity zaměřené na sociální integraci dětí a žáků, podporu 

uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu 

práce prostřednictvím sociálních služeb (terénní, ambulantní, komunitní) a na rozvoj vzdělávací 

infrastruktury pro MŠ, ŽS a pro zájmové a neformální vzdělávání.  
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5.2.2 Zvýšení uplatnění flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnání v regionech s vysokou 

mírou nezaměstnanosti 

 

Podpoření zaměstnanosti v regionech s vysokou nezaměstnaností bude probíhat podporou zvýšení 

zaměstnanosti žen, zejména ve věkových kategoriích, kde je jejich zaměstnanost výrazně nižší než 

zaměstnanost mužů; podporou genderově nestereotypních zaměstnání a odborností pro muže i ženy 

zejména prostřednictvím rekvalifikací a formou osvětových kampaní; podporou a zaváděním genderových 

auditů ve veřejné i soukromé sféře a implementací jejich výsledků do chodu organizace; podporou 

dočasných částečných úvazků zejména u osob pečujících o děti a další závislé osoby apod. Pro řešení 

problémů v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti lze i nadále využívat investiční pobídky 

poskytované podle zákona č. 72/2000 Sb. 

 

Problematika flexibilních forem zaměstnání je podporována v rámci 4. strategického cíle „Regulace 

dopadů technologických změn na vybrané sociální aspekty“ Akčního plánu Práce 4.0. 

 

Kraje považují dle RAP za hlavní kroky přispívající k naplňování této aktivity podporu flexibilních forem 

práce, rozvoj diverzity managementu, harmonizaci rodinného a pracovního života a podporu 

zaměstnanosti žen včetně doprovodných aktivit (podpora podnikání, poradenství žen na mateřské a 

rodičovské dovolené).  

 

SRR Opatření 5.3 – Zajištění základních služeb a obslužnosti 

 

5.3.1 Zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a obslužnosti v periferních územích ve vazbě na příslušná 

centra 

 

Mezi klíčové faktory přispívající ke konkurenceschopnosti periferních regionů je kvalitní dopravní 

dostupnost hlavních rozvojových center. V rámci aktivity proto budou připravena opatření na zkvalitnění 

dopravní infrastruktury a dopravní obsluhy během pracovního týdne i mimo něj. Pozornost bude 

zaměřena zejména na vznikající vnitřní periferie na hranicích krajů.  

 

Dle RAP budou subjekty v krajích realizovat projekty zaměřené na zlepšení dostupnosti regionů 

prostřednictvím úseků mimo síť TEN-T, rekonstrukci, modernizaci, či výstavbu krajských silnic II. a III. třídy 

a na zvyšování atraktivity a spolehlivosti veřejné dopravy (rozvoj integrovaných systémů veřejné dopravy).   

 

5.3.2 Podpora zajištění základních veřejných služeb 

 

Ze strany státu budou realizovány kroky přispívající k udržení sítě základních veřejných služeb (resp. 

veřejné infrastruktury tak, jak je definována Stavebním zákonem) v periferních oblastech. V oblasti 

mateřského a základního školství bude v souladu se Strategií vzdělávací politiky do roku 2020 systematicky 

posilována síť mateřských a základních škol. Koordinace rozvoje předškolního, základního, zájmového a 

neformálního vzdělávání v regionech bude do značné míry realizována prostřednictvím místních akčních 

plánů vzdělávání.    

 

V souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016–2025 bude podporována dostupnost sítě 

sociálních služeb v jednotlivých krajích i napříč ČR. Posilována bude provázanost mezi obecní, krajskou 

a národní úrovní v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Pro zajištění adekvátní sítě 

mateřských a základních škol a sociálních služeb je žádoucí pokračující meziobecní spolupráce.    

 

Podpora dostupnosti všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v odlehlých 

oblastech bude poskytována prostřednictvím dorovnání kapitační platby pro malé praxe a zvýšení úhrady 
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v oblastech, kde je zajištění péče podstatně omezeno (dle vyhlášky č. 273/2015 Sb.). Nové zřizování praxí 

všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a zubních lékařů je podporováno 

prostřednictvím dotačního titulu MZd1. K naplnění aktivity je však nezbytné zapojení krajů a zdravotních 

pojišťoven. 

 

V roce 2018 byl poprvé vyhlášen program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností 

zdravotních služeb. Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotní 

péče se realizuje v letech 2018–2021 v návaznosti na Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany podpory 

zdraví a prevence nemocí. Stomatologové mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek až do výše 1,2 

milionu Kč (za 5 let, roční maximální dotace činí 240 000 Kč) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na 

celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. MZd plánuje na tuto podporu celkem vyčlenit přes 

100 mil. Kč. Program byl připraven ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou. Pro přesné zacílení 

této podpory byla ministrem zdravotnictví zřízena Komise pro dostupnost stomatologické péče v ČR, která 

je složena ze zástupců zdravotních pojišťoven, České stomatologické komory, Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze a MZd. Zřízení nových praxí v ohrožených oblastech tak doplní celostátní síť 

zubních lékařů a zajistí lepší dostupnost primární péče. V roce 2018 MZd dosud schválilo 8 žádostí o 

dotaci. 

 

V oblasti požární ochrany bude stěžejní role Hasičského záchranného sboru ČR.. Ze strany MV budou 

poskytovány dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. V horských oblastech (Šumava, Krušné 

hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy) bude ze strany státu (MMR) pokračovat 

finanční podpora Horské služby.  

 

MPSV může přispět vytvářením, resp. udržováním vhodného legislativního rámce a příp. metodickými 

doporučeními (zde lze zmínit metodiku, která by měla vzniknout v rámci projektu MPSV financovaného 

z OP Z). Z hlediska zdrojů pro plnění opatření lze předpokládat participaci fondů EU prostřednictvím OP Z, 

z něhož čerpají prostředky na individuální projekty nejen sociální služby (především služby sociální 

prevence), ale též kraje a obce například na projekty podpory plánování a síťování sociálních služeb, ale 

také MPSV na systémové projekty v oblasti sociálních služeb. 

 

Z národních dotačních titulů budou k plnění tohoto opatření využity dotační tituly na podporu poskytování 

sociálních služeb: 

- dle § 101a ZSS, dotace pro kraje a hl. město Prahu; 

- dle § 104 ZSS, dotace sociálním službám s nadregionální či celostátní působností; 

- investiční dotace MPSV pro oblast sociálních služeb v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny sociálních služeb“. 

 

Nefinanční nástroje: Plánování a síťování sociálních služeb na krajské úrovni a metodická doporučení 

MPSV v této věci. 

 

MŠMT bude nadále realizovat kroky přispívající k udržení sítě základních veřejných služeb v periferních 

oblastech. V následujícím období bude MŠMT v souladu se Strategií vzdělávací politiky do roku 2020 

rovněž systematicky posilovat síť a kapacity MŠ a to prostřednictvím průběžného vyhlašování, postupného 

navyšování objemu finančních prostředků a vhodného zacílení dotačního programu na budování a obnovu 

kapacit předškolního a základního stupně vzdělávání. 

 

                                                           
1 Dotační programy jsou dostupné na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/dotacni-programy_3521_3.html. 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/dotacni-programy_3521_3.html
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Kraje jsou spolugestorem naplňování aktivity, neboť do jejich gesce spadá, mimo jiné, financování 

sociálních služeb a zřizování středních škol. Většina krajů poskytuje dotace jednotkám požární ochrany 

obcí. Mezi akcentovaná témata patří rovněž bezpečnost obyvatel a kyberbezpečnost.    

2.3 Prioritní oblast Environmentální udržitelnost 
 

SRR Priorita 6 – Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů v regionech 

SRR Opatření 6.1 – Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfieldů a území po bývalé 

těžbě nerostných surovin 

 

6.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží 

 

Mezi stěžejní cíle odstraňování starých ekologických zátěží bude patřit jejich postupné zdokumentování, 

zavedení do informačního systému a stanovení priorit. Následnými kroky bude provedení průzkumných 

prací na kontaminovaných lokalitách a vlastní sanační zásah směřující k odstranění kontaminace a 

návazných rizik. Intervence budou zaměřeny tak, aby podpořily plnění všech programů zlepšování kvality 

ovzduší.  

 

V roce 2019 se v rámci NPŽP plánuje vyhlášení další obdobné výzvy zaměřené na sanaci havarijních stavů a 

nelegálních skladů odpadů, především minimalizací nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných 

látek na lidské zdraví a životní prostředí a minimalizací environmentálních rizik – staré skládky, nelegální 

sklady odpadů, staré ekologické zátěže. 

 

V RAP jsou jako intervence vážící se k této aktivitě uvedeny zejména kroky směřující k inventarizaci  

a následně také k odstraňování a sanaci ekologických zátěží. Mezi další plánované aktivity zmiňované 

v RAP patří zajištění monitoringu černých skládek a jejich následná likvidace.   

 

6.1.2 Revitalizace brownfieldů v městských i venkovských oblastech  

 

Brownfieldy budou revitalizovány ve vazbě na podporu malých a středních podniků, které modernizované 

prostory využijí pro rozvoj výrobních činností a služeb, s ohledem na potřeby místních obyvatel a 

podmínky a možnosti využití území. Podporována bude také regenerace brownfieldů pro jiné než 

podnikatelské využití, například pro kulturní, či vzdělávací účely. Bude podporováno doplnění 

revitalizovaných ploch o plochy a prvky zeleně. Revitalizace budou zaměřeny tak, aby, pokud to bude 

jejich využití umožňovat, podpořily plnění všech programů zlepšování kvality ovzduší.   

 
OP PIK bude pro dané období koncentrovat dotační podporu především do Moravskoslezského, 

Ústeckého a Karlovarského kraje, tedy strukturálně postižených regionů, kam bude směřovat většina 

budoucích realokovaných (tedy volných) prostředků.  

 

První oblastí bude podpora regenerace brownfieldů v těchto regionech z Výzvy III, případně vyhlášení 

samostatné výzvy pro rekonstrukci výrobních kapacit a infrastruktury (Nemovitosti) s cílem podpořit 

výhradně projekty z těchto regionů. OP PIK počítá s rozšířením oblasti intervencí o podporu cestovního 

ruchu, v oblasti energetických úspor (celorepublikově) a oblasti revitalizace/rekonstrukce objektů 

brownfieldů hotelového/ubytovacího typu v konkrétních určených lokalitách schválených v minulosti EK 

pro tyto účely. 

 

Do roku 2018 OP PIK realizoval 3 výzvy v celkové alokaci přes 4,6 mld. Kč, přičemž zájem o program vysoce 

předčil jeho kapacitní množnosti. Jedná se o program s vysokou absorpcí schopný i nadále generovat velké 

množství projektů. 
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MMR pro roky 2019–2020 vyhlásilo dotační titul Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské 

využití s celkovou alokací 400 mil. Kč ročně. Část celkové alokace je primárně zaměřena na regeneraci 

brownfieldů ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). 

 

Dle RAP jsou v krajích plánovány technické a stavební rekonstrukce brownfieldů, rekonstrukce brownfieldů 

a nevyhovujících nemovitostí pro účely podnikání a aktivity směrující k využití nevyhovujících 

podnikatelských nemovitostí nebo brownfieldů pro podnikání.  

 

6.1.3 Využití rekultivovaných území po ukončené těžbě nerostných surovin 

 

Rekultivace ploch po těžbě nerostných surovin bude prováděna s ohledem na udržitelné využívání území 

a v relevantních případech s využitím procesů přírodě blízké obnovy území. Území po provedené 

technické rekultivaci je třeba také revitalizovat. Při plnění aktivity bude v územích s ukončenou těžbou 

zvážena revize chráněných ložiskových území a následné v závislosti na stavu zůstatkových zásob 

nevydobytých surovin navrženo, které je možné zmenšit nebo zrušit. Revize chráněných ložiskových území 

by mohla vést k uvolnění nových dodatečných rozvojových ploch, a to zejména v Ústeckém a 

Karlovarském kraji.  

 

Rekultivace se týká jak ukončené velkoplošné povrchové, tak i hlubinné důlní nebo chemické těžby, a liší 

se i podle těžených surovin (uhlí, uran, rudy kovů, kaolin, cihlářské hlíny, kamenivo a štěrkopísky). 

V některých případech je rekultivace spojena s přetěžováním historických pozůstatků po důlní těžbě 

s cílem využití dříve netěžených doprovodných nerostných surovin (např. lithium). Většina rekultivačních 

prací je však vázána na oblasti plánovaného útlumu těžební činnosti, a je primárně financována 

z povinných rekultivačních fondů. Horní zákon (č. 44/1988 Sb.) ukládá důlní organizaci zajistit sanaci a 

rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou. Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní 

úpravou území a všech územních struktur. K zajištění sanace a rekultivace je od roku 1994 těžební 

organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. Při sanacích a rekultivacích území narušených, 

degradovaných či zdevastovaných těžbou nerostných surovin a souvisejícími antropickými aktivitami je 

nutné v maximální možné míře využívat procesy přirozené a usměrňované ekologické sukcese, které 

vedou k obnově funkčních přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, ke zvýšení biologické rozmanitosti 

druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů i ekologické stability krajiny. Ve prospěch 

těchto postupů hovoří především jejich environmentální i ekonomická efektivita a kvalita spontánně 

vznikajících ekosystémů. V případě velkých investičních projektů lokalizovaných na území po těžbě se 

mohou uplatnit i státní investiční pobídky. Příkladem může být testovací okruh, tzv. polygon pro 

autonomní vozidla, který automobilka BMW plánuje vybudovat na Sokolovsku. Memorandum, které 

v roce 2018 podepsala česká vláda, zahrnuje možnou pobídku pro německou automobilku ve výši 

18,75 milionu eur, v přepočtu kolem 480 milionů korun. Samotná stavba okruhu by však vyšla na miliardy 

(BMW by investovalo dle prvních plánů na 6,35 miliardy korun). Z evropských zdrojů lze na úrovni OP PIK 

2014–2020 počítat s dotační podporou „uhelných regionů“ na projekty brownfieldů, ovšem bez dotace na 

rekultivace území, program cílí výhradně na brownfieldy v podobě konkrétních objektů (nemovitostí) v 

území souvisejících s ukončenou těžbou. 
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SRR Opatření 6.2 – Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití 

 

6.2.1 Snížení produkce komunálního odpadu 

 

V rámci aktivity se Česká republika zaměří na opětovné použití výrobků na konci životnosti, budování míst 

pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, biologicky rozložitelný odpad) a na 

podporu zavádění systému door-to-door, což povede k prevenci vzniku komunálních odpadů. Intervence 

budou financovány, jak z evropských zdrojů, tak z národních fondů a dotačních titulů. Aktivita bude 

naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku odpadů. 

 

Ke snížení produkce komunálního odpadu by pozitivně přispělo i efektivnější bioodpadu. Třídění 

bioodpadu má navíc i řadu synergických efektů, a lze jej využít k výrobě tepla, či energie.  

 

6.2.2 Podpora prevence vzniku odpadů 

 

Mezi stěžejní cíle České republiky patří snížení množství odpadů z výroby (předcházení vzniku 

průmyslových odpadů). Šířeny budou principy celoživotního výrobkového cyklu („life cycle“). V rámci 

aktivity budou podporovány technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů. 

Dílčí projekty budou podporovány z evropských zdrojů. Aktivita bude naplňována v souladu s Plánem 

odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku odpadů.  

 

Podpora inovativních technologií pro získávání, zpracování a využívání druhotných surovin přispěje k 

prevenci vzniku odpadů. Tato podpora je stanovena v aktualizované Politice druhotných surovin ČR a 

zajištěna prostřednictvím OP PIK, programem Nízkouhlíkové technologie, zaměřeným v bodě c) na 

druhotné suroviny. Na základě převisu podaných projektů byla alokace ve VI. výzvě tohoto programu 

navýšena na 500 mil. Kč. . 

 

6.2.3 Podpora inovativních přístupů k dalšímu materiálovému využití odpadů 

 

Aktivita navazuje na evropské (Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci) 

i národní (Politika druhotných surovin) strategie v oblasti využívání surovin, jejichž společným cílem je 

snížení závislosti výrobních procesů na primárních surovinách a jejich nahrazování surovinami z odpadů. 

Ve sledovaném období bude nadále podporován oddělený sběr odpadů, způsoby nakládání s odpady, 

které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, příprava k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, 

které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu a energetické využívání pouze těch odpadů, které již 

nelze adekvátně materiálové využít. Dále bude podporováno postupné přecházení na principy oběhového 

hospodářství prostřednictvím výrobní fáze, designu výrobků (ekodesign), opravitelnosti výrobků, 

spotřební fáze, zelených veřejných zakázek (green procurement), odpadového hospodářství, trhu 

s druhotnými surovinami, inovací, výzkumu a investic. Aktivita bude naplňována v souladu s Plánem 

odpadového hospodářství ČR, Programem předcházení vzniku odpadů a Politikou druhotných surovin ČR, 

která stanovuje strategické cíle a konkrétní úkoly, jejichž splněním se vytvoří příznivé podmínky pro 

přechod České republiky od lineárního systému k cyklickému s pozitivními dopady na hospodářství ČR i 

životní prostředí. Finanční podpora bude poskytnuta též z OP PIK programem Nízkouhlíkové technologie 

se zaměřením na druhotné suroviny. 

Aktivitami realizovanými v letech 2017–2018  se splnil strategický cíl I. a II. a bude se i nadále plnit 

v Aktualizované Politice druhotných surovin pro období 2019–2022. Strategický cíl I.“ Zvyšovat 

soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích nahrazováním primárních zdrojů druhotnými 

surovinami“, strategický cíl II.: „Podporovat inovace a rozvoj oběhového hospodářství (cirkulární 

ekonomiky) v rámci podnikání“.  
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6.2.4 Podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství 

 

Mezi základní pilíře přispívající k lepší efektivitě odpadového hospodářství patří podpora kvalitních 

technologií v této oblasti. Podporováno bude především budování a modernizace třídících linek, zařízení 

pro materiálové využití a recyklaci odpadů a systémů na podporu odděleně sbíraných a následně 

využívaných specifických druhů odpadů, dále třídění, dotřiďování a úprava odpadů, energetické využití a 

nakládání s nebezpečnými odpady. Dílčí projekty budou financovány za podpory evropských i národních 

finančních zdrojů. Aktivita bude naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a 

Programem předcházení vzniku odpadů. 

 

Obdobné projekty jsou podporovány OP PIK v prioritní ose 3 v rámci programu „Nízkouhlíkové 

technologie“, mezi něž patří technologie na získávání surovin z výrobků s ukončenou životností. Pro 

následující období je zajištěno pokračování podpory těchto aktivit vyhlášením nových výzev, kterými se 

podpoří příprava na přechod k oběhovému hospodářství, jak je uvedeno i v aktualizované Politice 

druhotných surovin ČR, což představuje uzavírání toků zdrojů a tím uchování surovin/materiálu co nejdéle 

v hodnotovém řetězci (např. přípravou výrobků k opětovnému použití, opravami, repasemi, recyklací, 

úpravou materiálů za účelem dosažení kvality vstupních surovin vhodných pro další výrobu apod.)        

                                                                                    

V roce 2017 byla vyhlášena výzva NPŽP č. 22/2017, která je zaměřená na zvýšení míry materiálového a 

energetického využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení 

se „oběhovému hospodářství“. Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky 

prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, 

materiálového využití a opětovného využití autovraků. Konkrétně se jedná o podporu dalšího využití 

odpadů vzniklých při zpracování autovraků. O finanční podporu mohou žádat potencionální příjemci 

dotace za komodity odevzdané v roce 2018 a 2019. Vyhlášení další obdobné výzvy se plánuje v roce 2019.  

 

V oblasti odpadového hospodářství (viz 6.2.1–6.2.4.) budou dle RAP v krajích realizovány aktivity zaměřené 

na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, případně na efektivní nakládání 

s odpady a jejich druhotné využití. Některé kraje zřizují dotační titul na podporu odpadového hospodářství.   

  



43 
 

SRR Opatření 6.3 – Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie a podpora úspor 

energie ve vazbě na místní podmínky 

 

6.3.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní podmínky a limity v území 

 

V rámci aktivity budou podpořeny intervence směřující k výstavbě nových a rekonstrukci stávajících 

výroben elektřiny, bioplynu a tepla z obnovitelných zdrojů, které respektují místní požadavky z hlediska 

ochrany životního prostředí. Podpořeny budou také malé a střední podniky, a to zejména v jejich snaze 

maximálně využít potenciál pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií.  

 

OP PIK bude i v dalším období podporovat OZE, ať již na úrovni vlastní spotřeby příjemců v rámci 

programu Úspor energie, tak i na úrovni jejich výroby a distribuce. Je vyhlášena výzva na podporu OZE, 

která bude v roce 2019 přijímat projekty, jež budou následně vyhodnocovány. V úvaze je opětovná 

podpora FVE pro vlastní spotřebu, ovšem na rozdíl od původních výzev by se mohlo jednat o podporu 

formou finančních nástrojů. Do roku 2018 OP PIK představil 2 výzvy na podporu FVE pro vlastní spotřebu 

(alokace celkem 4 mld. Kč) a 4 výzvy pro oblast podpory výstavby zdrojů OZE, celkově za 1,37 mld. Kč.  

 

V rámci výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů podporuje MŽP instalace fotovoltaických systémů na 

veřejných budovách v rámci Prioritní osy 5 OP ŽP 2014 – 2020 a na bytových domech v rámci programu 

Nová zelená úsporám. V rámci Prioritní osy 3 OP ŽP je podporována výstavba bioplynových stanic pro 

zpracování odpadů. Obnovitelné zdroje tepla v domácnostech jsou podporovány z Prioritní osy 2 OP ŽP 

(kotlíkové dotace) a programu Nová zelená úsporám. Výměna zdroje tepla ve veřejných budovách za 

obnovitelný nebo nízkoemisní zdroj ve veřejných budovách je podporována v rámci Prioritní osy 5 OP ŽP. 

Tato podpora bude pokračovat i v období 2019–2020 a nepředpokládají se významné změny v jejím 

nastavení. Pouze v rámci připravované 3. výzvy kotlíkových dotací nebudou již nadále podporovány 

kombinované kotle na uhlí a biomasu. Z územní dimenze byl v rámci 2. výzvy kotlíkových dotací 

zvýhodněn Moravskoslezský kraj, který mohl v rámci této výzvy přerozdělit již i část alokace určené na 3. 

výzvu. 

 

Podpora na výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie pro rodinné a bytové domy a zajištění možnosti 

výkupu elektrické energie od distribuční sítě. 

 

V jednotlivých RAP se aktivity na podporu rozšíření obnovitelných zdrojů objevují spíše sporadicky. Stejně 

tak nebyl v krajích zaznamenán dotační titul realizovaný v této oblasti.  

  



44 
 

6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí 

znečišťujících látek a skleníkových plynů, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních 

technik v průmyslových sektorech a úspory energie včetně sektoru bydlení apod. 

 

Zvyšování energetické účinnosti bude i nadále podporováno z prostředků ESIF (OP PIK, OP ŽP, IROP, OP 

PPR), které budou hrát hlavní roli při plnění cílů v této oblasti. Z hlediska OP PIK byla a bude stěžejní 

aktivita úspor energie u podnikatelských subjektů, v zásadě jakoukoliv formou odpovídající vyhlášeným 

podmínkám – budovy, rozvody energie, výměna energeticky náročného technologického vybavení. Oblast 

bude v rámci dalšího období pravděpodobně rozšířena i o CZ NACE spadající do cestovního ruchu. Pro 

oblast instalace FVE jako samostatných aktivit bude možné řešit podporou prostřednictvím finančních 

nástrojů. Program dosud v této oblasti vyhlásil 4 výzvy, kde přijal projekty s celkovou požadovanou 

podporou téměř 8,5 mld. Kč. 

Program EFEKT, který doplňuje podporu poskytovanou z ESIF, bude klást větší důraz na měkká opatření 

zaměřená na zvyšování informovanosti o přínosech úspor energie, poskytování energetického poradenství 

a podporu realizace projektů EPC a zavádění energetického managementu. Pro rok 2019 je alokováno 

150 mil. Kč, se stejnou částkou se počítá i v roce 2020. 

 

Důraz bude v období 2019–2020 kladen jak na sektor bydlení, který má stále značný potenciál v oblasti 

úspor energie, tak na energetické úspory u budov veřejného sektoru. Část aktivity 6.3.2. je realizovaná 

programem Nová zelená úsporám (NZÚ) a je financována z národních zdrojů, které jsou tvořeny podílem 

výnosů z dražeb emisních povolenek. Řídícím orgánem a Platební jednotkou NZÚ je MŽP a administraci 

příjmu a hodnocení žádostí o podporu zajišťuje Státní fond životního prostředí České republiky. 

 

Z programu NZÚ budou v letech 2019–2020 vypláceny dotace na realizaci energeticky úsporných opatření 

rodinných domů, bytových domů a proplácena spoluúčast na energeticky úsporná opatření budov 

veřejného sektoru podporovaná z OP ŽP. 

U rodinných domů bude podporováno: 

- Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

- Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

- Efektivní využití zdrojů energie 

- Využití tepla z odpadní vody 

- Výstavba zelených střech 

U efektivního využití zdrojů energie bude podporována výměna zdrojů tepla, instalace solárních 

termických a fotovoltaických systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. 

U bytových domů bude podporováno: 

- Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů 

- Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností 

- Efektivní vyžití zdrojů energie 

- Využití tepla z odpadní vody 

- Výstavba zelených střech 

Opatření pro efektivní využití zdrojů energie jsou u snižování energetické náročnosti stávajících bytových 

domů podobná jako u rodinných domů. 

 

Budovy veřejného sektoru jsou podporovány z OP ŽP. Podporovaná je podoblast 5.1 – Snížit energetickou 

náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a podoblast 5.2 – Dosáhnout 

vysokého energetického standardu nových veřejných budov. Tyto podoblasti jsou spolufinancovány 

z programu NZÚ ve výši 45% uznatelných výdajů. 
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Co se týká územní dimenze poskytované podpory, jsou v NZÚ rodinné domy zvýhodněny v krajích 

Ústeckém, Moravskoslezském a od 15. 10. 2018 také Karlovarském. Dotace v těchto krajích jsou o 10 % 

vyšší než v ostatních s tím, že bonusy dotací se nezapočítávají do podílu dotací k uznatelným nákladům. U 

NZÚ bytové domy oblasti podpory Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů se 

podpora poskytuje pouze na opatření realizovaná na území hlavního města Prahy. Výstavba bytových 

domů s velmi nízkou energetickou náročností je podporována na celém území České republiky. 

 

Energetické úspory ve veřejných budovách jsou podporovány v rámci Prioritní osy 5 OP ŽP 2014–2020. 

Specifický cíl 5.1 podporuje snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití 

obnovitelných zdrojů energie a Specifický cíl 5.2 výstavbu nových veřejných budov v pasivním standardu. 

Nově byl doplněn Specifický cíl 5.3 zaměřený na podporu energetických úspor v budovách ústředních 

vládních institucí, které jsou zároveň kofinancovány z programu Nová zelená úsporám. Tato podpora bude 

pokračovat i v období 2019–2020. Pro Specifické cíle 5.1 a 5.3 zbývá dostatek prostředků OP ŽP na 

podporu projektů do roku 2020. V rámci Specifického cíle 5.2 je však alokace již téměř vyčerpána a je 

zvažováno její navýšení. K 30. 10. 2018 bylo v rámci Prioritní osy 5 schváleno 1350 žádostí o podporu 

s požadavkem na prostředky EU ve výši 6,1 mld. Kč. V rámci aktuální 100. výzvy pro Specifický cíl 5.1 

s termínem pro podání žádosti do 31. 1. 2019 bylo dosud podáno 146 žádostí.  

 

Z hlediska územní dimenze nejsou v rámci Specifického cíle 5.3 podporovány projekty na území 

hl. m. Prahy. (Projekty na území hl. m. Prahy jsou podporovány v rámci Specifického cíle 5.1.) Projekty 

v rámci Prioritní osy 5 mohou být bonifikovány v závislosti na úrovni lokálního znečištění ovzduší. Na 

základě překročení imisních limitů v dané obci mohou být navýšeny způsobilé náklady projektu. 

 

V RAP byla identifikována široká paleta aktivit přispívajících k úspoře energie. Mezi nejčastěji zmiňované 

patří realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov, modernizace soustav osvětlení, či 

podpora projektů zaměřených na nízkou energetickou náročnost veřejných budov. Zlínský kraj podporuje 

úspory energie i prostřednictvím poradenské a konzultační činnosti, kterou poskytuje krajem založená 

Energetická agentura Zlínského kraje. 

 

SRR Opatření 6.4 – Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na krajinu 

 

6.4.1 Snižování koncentrace znečišťujících látek z dopravy 

 

V oblasti dopravy bude podporován rozvoj infrastruktury pro provoz vozidel na alternativní pohon (LNG, 

CNG, elektromobilita, vodík), nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel hromadné dopravy, elektrizace 

železničních tratí a veřejná doprava v elektrické trakci, a to například i z prostředků OP PPR (v roce 2019 

bude z tohoto OP vyhlášena výzva č. 43 Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým 

dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy) či podpora nákupu vozidel s alternativním 

pohonem pro podnikatele včetně Prahy. Podpora CNG bude navázaná na využití biomethanu. Intervence 

budou zaměřeny tak, aby podpořily plnění všech programů zlepšování kvality ovzduší, Národního 

programu snižování emisí ČR a Národního akčního plánu čisté mobility či Akčního plánu o budoucnosti 

automobilového průmyslu v ČR.  

 

V letech 2017–2018 bylo z prostředků Státního fondu Životního prostředí v rámci Národního programu ŽP 

(NPŽP) vyhlášeny 2 výzvy na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem (CNG, plug-in hybrid, 

hybrid, elektromobil) pro obce, kraje a organizace jimi zřízené. Nákup vozidel byl podporován formou 

dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele, k úhradě nákladů operativního leasingu nebo formou 

kombinace dotace se zvýhodněnou půjčkou. Celkem z těchto dvou výzev bylo podpořeno 430 



46 
 

elektromobilů, 9 plug-in hybridů, 8 hybridů a 127 vozidel na CNG. Třetí výzva s obdobným zaměřením a 

alokací 100 mil. Kč byla vyhlášena 21. 12. 2018.. Vyhlášení v  pořadí již čtvrté výzvy na podporu vozidel na 

alternativní pohon v rámci NPŽP s alokací zhruba 100 mil. Kč se plánuje na konec roku 2019. 

Ke snížení negativních dopadů automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a 

k podpoře všech možností ekologicky šetrné dopravy přispěly i dvě dotační výzvy vyhlášené v rámci NPŽP, 

a to výzva č. 14/2017  na zavedení tzv. bikesharingu – půjčoven jízdních kol na principu sdílení, kde bylo 

alokováno celkem 20 milionů. Stejnou částkou byla podpořena i osvěta v oblasti čisté mobility (výzva NPŽP 

č. 11/2017), jejímiž příjemci byly kraje a statutární města. Dále MŽP vyhlašuje každý rok na podzim výzvu 

na podporu projektů NNO, kde je možné rovněž podpořit projekty v oblasti udržitelná doprava. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v prosinci 2018 v rámci OPPIK v pořadí již 4. výzvu na podporu 

nákupu elektromobilů pro podnikatele mimo Prahu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v rámci IROP v roce 2019 vyhlášení 2. výzvy na podporu nákupu 

vozidel veřejné hromadné dopravy ve 3 strukturálně postižených regionech (KVK, ÚK,MSK). 

 

V RAP kraje avizují především aktivity směřující k využití alternativních pohonů v silniční dopravě a podporu 

nízkoemisních vozidel a souvisejících plnících stanic.  

 

6.4.2 Provádění protihlukových opatření a zklidňování dopravy zejména v rozvojových územích 

 

V rámci rekonstrukce, modernizace a výstavby silnic II. třídy a III. třídy (tam kde je to nezbytné, zejména v 

urbanizovaném území a kde není jiná možnost dosažení stanovených limitů) a obchvatů sídel bude 

podporována také výstavba protihlukových zdí a bariér. Aktivita bude rovněž naplňována realizací akčních 

plánů pro pozemní komunikace, dráhy, letiště a zdroje hluku, které mají kraje povinnost zpracovat dle 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 81c). 

 

V RAP nejsou avizovány aktivity zaměřené výhradně na realizaci protihlukových opatření, spíše je podpora 

snižování hlukové zátěže dávána do souvislosti s podporou nízkoemisních vozidel a s rozvojem systému ITS.  

 

6.4.3 Realizace opatření na silnicích ve správě krajů a obcí, zlepšujících jejich migrační prostupnost  

 

Při rekonstrukci, modernizaci a výstavbě nových komunikací bude rovněž brán zřetel na vybudování, 

resp. rekonstrukci prvků silniční infrastruktury, které dle místních podmínek a potřeb zajistí prostupnost 

silniční infrastruktury pro volně žijící živočichy (zejména s důrazem na výběr vhodného technického řešení 

těchto objektů). Projekty na zlepšení migrační prostupnosti bude možné realizovat i na stávajících 

komunikacích jako samostatné opatření.  

 

Projekty na zprůchodnění migračních překážek (na stávajících komunikacích) jsou podporovány v rámci 

národního Programu péče o krajinu a evropského OP ŽP 2014–2020, PO 4, Specifického cíle 4.3 Posílit 

přirozené funkce krajiny, v rámci kterého bylo v letech 2017–2018 bylo vyhlášeno 6 výzev (50, 55, 59, 93, 

108 a 111). 

 

I nadále (pro období 2019–2020) se předpokládá vyhlašování výzev dle volných finančních prostředků 

(v rámci OP ŽP je na r. 2019 plánována průběžná výzva pro Specifický cíl 4.3 s příjmem žádostí od 

1. 2. 2019 do 31. 10.  2019 s alokací 300 mil. Kč). 
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SRR Opatření 6.5 – Udržitelné užívání vodních zdrojů 

 

6.5.1 Snížení odběru vod 

 

Budou podpořeny kroky vedoucí ke snížení odběru vod – zejména pak v průmyslu a v zemědělství. Budou 

podporovány způsoby hospodaření s nižšími nároky na vodu. Zavádění takovýchto opatření může přispět 

k naplňování cílů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, ustavující 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.    

 

V rámci plnění dílčích úkolů z Usnesení vlády č. 620/2015 z 29. července 2015 „Realizace opatření pro 

zmírnění negativních následků sucha a nedostatku vody“ připravilo MZe v roce 2017 (ve spolupráci se 

státními podniky Povodí) analýzu, která vycházela z evidovaných hlášení o odběrech podzemních a 

povrchových vod pro potřeby vodní bilance (§22 zákona o vodách), tj. odběrů větších než 6000 m3/rok 

nebo 500 m3/měsíc, jejíž součástí je u odběrů povrchových vod také sledování hodnot minimálních 

zůstatkových průtoků ve vodním toku pod místem odběru vod, který je v podstatě hlavní omezující 

podmínkou v souvislosti s povolením odběru povrchové vody.  Analýza byla zpracovávána v desetileté 

časové řadě pro období 2006 až 2015. Ve sledovaném období se rezerva v celkovém povoleném množství 

odebrané povrchové vody ročně pohybovala v průměru kolem 40 %, v případě odběrů podzemní vody se 

poměr mezi skutečně odebraným a povoleným množstvím průměrně pohyboval kolem 45 %. V řadě 

případů se v podstatě nepředpokládá využití všech odběrů v jedné lokalitě ve 100% výši množství dle 

povolení. Nevyužité rezervy z nedočerpaných povolení nepředstavují fyzicky rezervovaná zaručená 

množství, která by byla někde zadržena pro možné budoucí využití (např. ve vodní nádrži).  

 

Pokud se jedná o rozdíly mezi povoleným a skutečně odebíraným množstvím vod je samozřejmě nutné 

ponechat určitou rezervu mezi těmito dvěma hodnotami s přihlédnutím k účelu odběru, ať už z důvodů 

aktuálních potřeb a propojenosti jednotlivých vodárenských systémů, případně nárůstu zásobovaných 

obyvatel, rozvoje firmy, či krátkodobého nárůstu odběrů způsobeného různými vlivy. V rámci součinnosti 

propojených vodárenských systémů jsou pak v jednotlivých rozhodnutích nutné významné rezervy oproti 

běžnému režimu. 

 

Povolená množství odebírané vody se jeví vhodné upravit především v bilančně napjatých oblastech 

povrchových a podzemních vod nebo v oblastech, kde dochází k vzájemnému ovlivňování jednotlivých 

odběratelů, a to v období před koncem platnosti stávajících povolení – resp. podat návrh na jejich 

optimalizaci v rámci stanoviska správce povodí a správce vodního toku k požadovanému odběru. Do té 

doby je nutné stávající množství vody, která jsou ve valné většině případů pouze teoreticky vypočtenými 

hodnotami, ponechat. V konkrétních vodoprávních řízeních a současně i ze strany státních podniků Povodí 

je pak zapotřebí postupovat individuálně v širším kontextu dle druhu činnosti žadatele i jeho časové řady 

uskutečněných odběrů, v návaznosti na místní podmínky, podle výsledků hodnocení vodohospodářské 

bilance a s ohledem na stav příslušného využívaného vodního útvaru. Jako základ pro jednání s uživatelem 

vod o změně povoleného množství je možno pouze rámcově stanovit rezervu 30% až 35%, nicméně tento 

údaj je velmi individuální, a v každém řízení bude nutno zohlednit všechny relevantní skutečnosti. 

 

Další možností, jak pracovat s odběry vod v bilančně napjatých hydrogeologických rajonech či v bilančně 

napjatých oblastech, může být snaha státních podniků Povodí o stanovení vhodné doby platnosti 

vydaného povolení k nakládání s vodami, kdy státní podniky Povodí v rámci vodoprávního řízení mohou 

navrhovat „kratší“ dobu platnosti, například ve vazbě na plánovací cykly. Tento model by měl být 

uplatňován výhradně u významných odběrů a v lokalitách, které z historického kontextu mají sklony k 

bilanční napjatosti nebo ve kterých dochází k významnému ovlivňování jednotlivých odběrů nebo k 

ohrožení na vodu vázaných ekosystémů, příp. u odběrů podzemních vod k významnému snižování hladiny 
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podzemní vody. V případě navrhování kratších dob platnosti povolení bude vhodné průběžně 

vyhodnocovat dopad zkrácené doby platnosti povolení k nakládání s vodami na hospodářskou činnost 

dotčených podnikatelských subjektů. V případě plošného zavedení systému krátkodobě povolovaných 

odběrů by došlo k velkému administrativnímu zatížení správců povodí a vodoprávních úřadů, ale v 

neposlední řadě stejně tak k zatížení vlastních žadatelů o nová povolení, které může mít rovněž přímý 

hospodářský dopad. Rozhodující slovo však zde má vždy vodoprávní úřad, který v daném vodoprávním  

řízení rozhoduje. Pro efektivní činnost vodoprávních úřadů, která by zajistila racionální využívání vodních 

zdrojů, by však pravděpodobně byla nutná alespoň částečná úprava vodoprávní legislativy.  

 

Limity omezující povolovaná množství podzemních vod jsou v rámci vodoprávního řízení posuzovány 

nejen s ohledem na stanovisko správce povodí, ale zejména s ohledem na tzv. vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí – hydrogeologa, který by měl být garantem pro stanovení racionálního využívání daného 

vodního zdroje s ohledem na možné ovlivnění okolních zdrojů podzemní vody. Praktické zkušenosti 

jednotlivých správců povodí však ukazují, že v řadě případů je toto vyjádření vydáváno pouze pro potřeby 

navrhovaného odběru podzemní vody a případně i vůči zdrojům v dosahu depresního snížení, bez 

zohlednění celkové vodní bilance příslušného hydrologického, příp. hydrogeologického povodí a není 

uvažováno možné komplexní bilanční přetížení dané hydrogeologické struktury ve vazbě na „zůstatkové“ 

přírodní zdroje.  

 

MZe a MŽP ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady pořídilo 

národní plány povodí pro druhé plánovací období plánování v oblasti vod, tj. pro roky 2015 až 2021. 

Národní plány povodí obsahují v kapitole V.1.5 „Souhrn opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, 

včetně odůvodnění případných výjimek“, jejichž účelem je eliminovat nežádoucí vlivy zajišťování 

vodohospodářských služeb na množství povrchové a podzemní vody. Opatření vztahující se k této kapitole 

byla navržena ve všech dílčích povodí. Realizace programu opatření z druhého cyklu plánů povodí 

pokračuje. Do konce roku 2018 se prováděl sběr dat pro reporting pokroku dosaženého v provádění 

programu opatření dle čl. 15, odst. 3 Rámcové směrnice o vodách. 

 

V rámci některých RAP byly identifikovány projekty, které by měly přispět ke snížení odběru vod – například 

budování nových a rekonstrukce zastaralých a nevyhovujících vodovodních sítí.  

 

6.5.2 Omezení úniků z vodovodní sítě 

 

V působnosti MZe je mimo jiné regulace oboru vodovodů a kanalizací, ochrana spotřebitelů a podpora 

hospodářské soutěže v prostředí přirozeného monopolu tohoto oboru, k uspokojování požadavků na 

dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod včetně nákladů, zajištění dohledu nad zpracováním 

a plněním plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací a poskytování objektivních informací z oboru 

vodovodů a kanalizací veřejnosti. 

 

MZe bude i nadále v nadcházejícím období 2019–2020 uvedenou aktivitu naplňovat. V rámci nefinančních 

nástrojů MZe mimo jiné realizuje tzv. benchmarking vlastnických a provozovatelských subjektů trhu 

zajišťujícího správu a provoz při poskytování služeb dodávek pitné vody. V rámci této analytické činnosti 

MZe vyhodnocuje u jednotlivých provozovatelů také ztráty vody v trubní síti.  Na základě těchto poznatků 

iniciuje kontroly vlastníků a provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu v ČR, zejména se zaměřením 

na zpracování a realizaci souvisejících plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

 

V rámci některých RAP byly identifikovány projekty, které by měly přispět ke snížení odběru vod – například 

budování nových a rekonstrukce zastaralých a nevyhovujících vodovodních sítí.  
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6.5.3 Hospodaření se srážkovými vodami a opětovné využití vody 

 

Zkvalitnění systémů hospodaření se srážkovými vodami a opětovného využití vody – který podporuje vsak, 

retenci, případně využití srážkové vody přímo na pozemku, zavádění systémů přírodě blízkého odvodnění 

i na dopravních plochách, a to pomocí zatravněných pásů, propustných povrchů, systémů povrchového 

odvádění srážkových vod do retenčních a vsakovacích objektů, a podpora zřizování vsakovacích 

technologií na dešťové kanalizaci, zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod (tzv. „re-use“) jako 

vody užitkové a systémů pro recyklaci vod, zejména opětovného využití vyčištěných odpadních vod na 

požadovanou kvalitu 

 

MZe poskytuje dotační podporu na výstavbu, rekonstrukci či opravu obecních rybníků a malých vodních 

nádrží. V letech 2016–2020 je realizován dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných 

vodních tocích a malých vodních nádržích“. Podprogram 129 292 „Podpora opatření  

na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu“ je určen pro státní 

podniky Povodí a Lesy ČR. Podprogram 129 292 je zaměřen na rekonstrukci a opravu drobných vodních 

toků a souvisejících vodních děl a rekonstrukci a opravu rybníků a malých vodních nádrží. Cílem je zajištění 

péče o drobné vodní toky, související objekty a malé vodní nádrže, zajištění funkcí vodního toku 

a udržování břehových porostů. 

 

Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ je 

zaměřen na zlepšení technického stavu malých vodních nádrží včetně objektů hrází, bezpečnostních 

přelivů, nápustných a výpustných zařízení, atd., s důrazem na zvýšení bezpečnosti, případně zlepšení 

bezpečného odtoku z kritických míst, a tím na zvýšení protipovodňové ochrany. Opatření přispějí ke 

zvýšení schopnosti retence vody v krajině jako součást opatření proti nepříznivým následkům sucha. 

V rámci podprogramu je možné podpořit opravu, rekonstrukci, odbahnění rybníků a malých vodních 

nádrží a výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží. 

 

MZe a MŽP ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady pořídilo 

národní plány povodí pro druhé plánovací období plánování v oblasti vod, tj. pro roky 2015 až 2021. 

Hospodaření se srážkovými vodami je v národních plánech povodí řešeno opatřením s celostátní 

působností CZE219001 „Sucho a nedostatek vodních zdrojů“, mezi jehož dílčí opatření patří: 

 

 zahájit přípravy opatření na infiltraci povrchových a srážkových vod do vod podzemních na 

vytipovaných lokalitách, 

 legislativně a metodicky podpořit využívání srážkových vod, osvěta veřejnosti zaměřená na šetrné 

zacházení s vodními zdroji, 

 v rámci generelů odvodnění měst a obcí nebo podobných projektů řešit snížení podílu balastních 

vod a snížení odvodněných ploch, řešit taktéž retenci srážkové vody a její využívání  

nebo zasakování a  

 snižovat soustředěný odtok srážkových vod z dopravních staveb (retence, akumulace, vsakování). 

 

Pokračuje realizace programu opatření z druhého cyklu plánů povodí. Do konce roku 2018 se prováděl 

sběr dat pro reporting pokroku dosaženého v provádění programu opatření dle čl. 15, odst. 3 Rámcové 

směrnice o vodách. Byly zahájeny přípravné práce na zpracování třetího cyklu plánů povodí (došlo ke 

zpracování metodické podpory procesu plánování v oblasti vod, dne 1. 10. 2018 byl k připomínkám 

veřejnosti zveřejněn časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání 

povodňových rizik). 
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MŽP poskytuje z OP ŽP 2014–2020 finanční prostředky na řešení srážkových vod a jejich opětovné využití. 

Konkrétně se jedná o aktivitu 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití 

namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Podporovány jsou například podzemní retenční či 

zasakovací nádrže, povrchové úpravy, zelené střechy, zasakovací pásy apod. OP ŽP 2014–2020 podporuje 

hospodaření se srážkovými vodami přidruženě i v dalších aktivitách. Jedná se například o odstraňování 

příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami, revitalizace v obcích, intravilánové úpravy s cílem 

ozelenění a umožnění zasakování srážkových vod. Národní program Životní prostředí poskytuje finanční 

prostředky na realizaci opatření podporující akumulaci a další využití tohoto typu vod. 

 

6.5.4 Podpora vodohospodářské infrastruktury 

 

Mezi prioritní úkoly v rámci této aktivity bude patřit výstavba nových oddílných kanalizací a čistíren 

odpadních vod v oblastech s vysokou ekologickou prioritou s přihlédnutím ke zdrojům pitné vody. MZe 

plní roli gestora v oblasti podpory vodohospodářské infrastruktury na národní úrovni, a to především 

prostřednictvím podpory rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací z národních dotačních titulů. Do 

konce roku 2022 bude podpora probíhat v rámci programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento program je zaměřen na podporu výstavby vodovodů 

a kanalizací pro veřejnou potřebu, dále na výstavbu nebo rekonstrukci úpraven vod a souvisejících 

vodárenských objektů a nakonec na výstavbu, intenzifikaci nebo rekonstrukci ČOV. Podpora je určena 

obcím a jejich svazkům. 

 

Současně je rozšířen o podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná 

se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně 

posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Celková alokace 

tohoto programu je schválena ve výši 4,8 mld. Kč, z toho bylo cca 1,4 mld. Kč využito na příslušná 

opatření. 

 

MZe bude i v období 2019–2020 na národní úrovni plnit roli jednoho z gestorů v oblasti strategického 

plánování vodohospodářských opatření v lesích, kterými se rozumí investice do retence vody v krajině 

(malé vodní nádrže v lesích), preventivních protipovodňových opatření (suché nádrže, hrazení bystřin a 

další formy povodňové prevence na vodních tocích v lesích) a rychlé likvidace povodňových škod na 

vodních útvarech v lesích. Odbornou správu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v lesích vykonávají 

držitelé lesů, v případě majetku státu pak určení správci vodních toků (nejčastěji státní podniky – Lesy 

České republiky, Vojenské lesy a statky, popř. podniky povodí).  

 

Investice jsou financovány v případě opatření ve veřejném zájmu ze státního rozpočtu, v ostatních 

případech z dotačních titulů (Program rozvoje venkova na období 2014–2020, operace 8.3.1 Zavádění 

preventivních opatření v lesích, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi); neinvestiční opatření 

(opravy, údržba) se provádějí z provozních finančních prostředků majitelů nebo určených správců vodních 

útvarů. 

 

V souladu s Národním lesnickým programem a s materiálem Příprava realizace opatření pro zmírnění 

negativních dopadů sucha a nedostatku vody (schválen vládou České republiky usnesením č. 620 ze dne 

29. července 2015) má MZe zajistit maximální možné financování vodohospodářské infrastruktury v lesích 

z veřejných rozpočtů – jen náklady na opatření před následky sucha se odhadují v řádu jednotek miliard 

korun, v případě opatření v lesích pak minimálně v řádu stovek miliónů korun. Na opatření ve veřejném 

zájmu je v současnosti ročně poskytováno 50 mil. Kč, dále je z Programu rozvoje venkova na období  

2014–2020 alokováno 97 mil. Kč na preventivní vodohospodářská opatření v lesích a 70 mil. Kč  

na odstraňování povodňových škod v lesích.  
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MŽP poskytuje v rámci OP ŽP 2014–2020 finanční prostředky na výstavbu kanalizací, výstavbu, 

modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod, výstavbu a modernizaci úpraven vod a zvyšování kvality 

zdrojů pitné vody, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Finanční prostředky 

z OP ŽP pro tyto účely jsou nicméně již z velké části vyčerpány a zbývající alokace bude zaměřena 

primárně na projekt „Dostavba kanalizace Brno“ a částečně na aktivity v rámci integrovaného nástroje ITI.   

 

MŽP provedlo analýzu oblastí České republiky a pro oblasti, které nesplňují podmínky podpořitelnosti 

z OP ŽP 2014–2020 (zejména vlivem vysoké finanční náročnosti centralizovaného řešení), a vypsalo 

z Národního programu Životní prostředí výzvy na podporu individuálních způsobů čištění odpadních vod.   

 

V letech 2019 a 2020 se v rámci NPŽP plánuje vyhlášení dvou výzev majících za cíl snížení množství 

vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů podporou výstavby 

kanalizace za předpokladu existence vyhovujících čistíren odpadních vod v aglomeraci a rovněž podporou 

modernizace a intenzifikace ČOV. Zároveň se plánují i dvě výzvy na podporu soustav DČOV do kapacity 50 

EO pro budovy využívané k rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví obce, a to v oblastech, kde není 

z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti 

zakončené centrální ČOV. 

 

Dle informací z RAP budou subjekty v krajích realizovat aktivity související s výstavbou a modernizací 

čistíren odpadních vod, či zvýšení kvality dodávky pitné vody. Mezi avizované aktivity patří také 

odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami z bodových zdrojů znečištění a dále pak 

znečišťování povrchových a podzemních vod živinami z plošných zdrojů znečištění (zemědělská činnost).    

 

6.5.5 Retence vody v krajině 

 

Realizována budou opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny za účelem zpomalení 

povrchového odtoku, mimo jiné také s využitím vegetačních a vodních ploch a prvků ve  volné 

i urbanizované krajině (tzv. zelená infrastruktura) s důrazem na poskytování širokého spektra 

ekosystémových služeb, podpory přirozených rozlivů vod v nivě a revitalizace vodních toků a niv. Obnova 

přirozené retenční schopnosti krajiny je zásadním adaptačním opatřením na probíhající změnu klimatu.  

  

Ministerstvo životního prostředí v rámci dotačních titulů svého rezortu poskytuje finanční prostředky na 

tvorbu a budování opatření ke zvyšování retence vody v krajině. Projekty jsou podporovány v rámci 

evropského Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce 

krajiny a SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech a dále pak doplňkově z národních programů Podpora 

obnovy přirozených funkcí krajiny, částečně Programu péče o krajinu a Národního programu Životní 

prostředí. Pro období 2019–2020 se předpokládá vyhlašování výzev dle volných finančních prostředků 

z OP ŽP (v rámci OP ŽP je na r. 2019 plánována průběžná výzva pro Specifický cíl 4.3 s příjmem žádostí od 

1. 2. 2019 do 31. 10. 2019 s alokací 300 mil. Kč).  

 

MZe a MŽP ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady pořídilo 

národní plány povodí pro druhé plánovací období plánování, tj. pro roky 2015 až 2021. Programy opatření 

vycházející z plánů dílčích povodí obsahují řadu revitalizačních i renaturačních opatření podporující zvýšení 

retenční schopnosti krajiny (kapitola VI.1.18. Souhrn opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní 

mimo oblasti s významným povodňovým rizikem a kapitola VI.1.12. Souhrn opatření k zajištění 

odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého 

ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu). Národní plán povodí obsahuje opatření 

CZE212001 Renaturace vodních toků vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. Pokračuje realizace 
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programu opatření z druhého cyklu plánů povodí. Do konce roku 2018 se prováděl sběr dat pro reporting 

pokroku dosaženého v provádění programu opatření dle čl. 15, odst. 3 Rámcové směrnice o vodách. 

 
Dle údajů z RAP bude naplňováno aktivitami zaměřenými na revitalizaci a úpravy vodních ploch včetně 

zlepšování kvality vody a revitalizaci funkčních ploch prvků sídelní zeleně.  

SRR Priorita 7 – Ochrana přírody a krajiny, prevence vzniku živelních pohrom a řešení jejich dopadů   

SRR Opatření 7.1 – Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot 

 

7.1.1 Podpora péče o systémy sídelní zeleně v urbanistické struktuře sídel v návaznosti na adaptaci  

na změnu klimatu 

 

Prioritou bude realizace ploch a prvků sídelní zeleně jako funkčně, příp. prostorově spojitého systému 

(parky, veřejné a historické zahrady a ostatní veřejná zeleň) za účelem zajištění ekologické stability sídla 

a zlepšení životního prostředí člověka. Bude podporována výsadba především autochtonních druhů dřevin 

s přihlédnutím k mikroklimatickým a stanovištním podmínkám. Dle územních podmínek bude u systémů 

zeleně zajištěno hospodaření se srážkovými vodami a opětovné využití vod.   

 

Podpora obnovy a tvorby sídelní zeleně včetně vodních prvků je poskytována v rámci OPŽP 2014 – 2020; v 

období 2017-2018 bylo celkem vyhlášeno 7 výzev. Oblast mohou nově pokrýt i MAS v rámci svých výzev. 

I nadále (pro období 2019–2020) se předpokládá vyhlašování výzev dle volných finančních prostředků (na 

r. 2019 je plánována průběžná výzva s příjmem žádostí od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019 s alokací 100 mil. Kč).  

 

K realizaci aktivity budou do určité míry přispívat i dotační tituly v gesci krajů zaměřené na podporu 

venkova. Podpora opatření pro snižování primární a sekundární prašnosti.   

 

7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni 

 

Realizována budou opatření zejména ve vztahu k územím ohroženým přírodními riziky a za účelem 

posílení ekologických funkcí krajiny a ekologické stability území. Bude podporováno zpracování  

zejm. územních studií krajiny a komplexních pozemkových úprav s následnou realizací navržených 

opatření. Účelem je snižování dopadů přírodních pohrom a adaptace na změnu klimatu, zajištění 

udržitelného rozvoje území.  

 

Se změnou klimatu bude docházet rovněž k nárůstu extrémních teplot (vln veder). Pro zmírnění těchto 

dopadů bude nezbytné např. vytvářet plány prevence ostrovů tepla ve velkých aglomeracích; stanovit 

urbanistické požadavky ochrany před městskými ostrovy tepla; vytvořit varovný systém pro vlny horka; 

vytvářet klimatizované útulky (prostory s vhodným mikroklimatem) pro vulnerabilní osoby v nemocnicích 

a sociálních centrech; vzdělávat zdravotnické profesionály o rizikách vln veder a způsobech jejich 

omezování, provádět osvětové kampaně pro vulnerabilní skupiny (starší osoby a rodiče dětí). 

 

Mimo tyto záměry budou podporovány aktivity směřující k většímu povědomí a osvětě týkající se 

ekologické stability a ekologických funkcí krajiny. 

 

MŽP v rámci dotačních titulů svého rezortu poskytuje finanční prostředky na tvorbu a budování opatření 

vedoucích k obnově ekosystémových funkcí krajiny. Projekty jsou podporovány v rámci evropského 

Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4 

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech a dále pak doplňkově z národních programů Podpora obnovy 

přirozených funkcí krajiny, částečně Programu péče o krajinu. Pro období 2019-2020 se předpokládá 

vyhlašování výzev dle volných finančních prostředků z OPŽP (v rámci OPŽP je na r. 2019 je plánována 
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průběžná výzva pro SC 4.3 a SC 4.4 s příjmem žádostí od 1. 2. 2019 do 31.10 2019), PPK a POPFK (v 

případě schválení nové programové dokumentace). 

Dále MŽP každoročně podporuje částkou 5 mil. Kč spolky a obecně prospěšné společnosti, které mohou 

zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména 

lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi. Na základě výběrového 

řízení jsou podporovány dílčí projekty ve dvou tematických oblastech, podpora biodiverzity a podpora 

pozemkových spolků. MŽP dále zlepšuje systém včasného varování, který je základním nástrojem pro 

faktické snížení dopadů extrémních srážek (přívalové povodně), vichřic, bouří, dopadů extrémních teplot 

(námraza, náledí) atd. 

MZe a MŽP ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady pořídilo 

národní plány povodí pro druhé období plánování v oblasti vod, tj. pro roky 2015 až 2021. Národní plány 

povodí obsahují v kapitole V. 1. 15 „Souhrn opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu 

ekologické stability krajiny“, jejichž účelem je eliminovat nežádoucí vlivy zajišťování vodohospodářských 

služeb na množství povrchové a podzemní vody. Pokračuje realizace programu opatření z druhého cyklu 

plánů povodí. Do konce roku 2018 se provádí sběr dat pro reporting pokroku dosaženého v provádění 

programu opatření dle čl. 15 odst. 3 Rámcové směrnice o vodách. Byly zahájeny přípravné práce na 

zpracování třetího cyklu plánů povodí (došlo ke zpracování metodické podpory procesu plánování v oblasti 

vod, dne 1. 10. 2018 byl k připomínkám veřejnosti zveřejněn časový plán a program prací pro zpracování 

plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik). 

 

MZe podporuje rozvoj ekologického zemědělství ve smyslu naplňování cílů Akčního plánu ČR pro rozvoj 

ekologického zemědělství v letech 2016–2020 (schváleného vládou 20. 11. 2015 jejím usnesením 

č. 938/2015); v těchto oblastech průběžně podporuje formou dotací NNO především vzdělávací a 

poradenské činnosti pro odbornou i laickou veřejnost, dále propagační činnosti a volnočasové aktivity pro 

děti a mládež zaměřené na ekologické zemědělství. MZe dále podporuje začlenění jedinců ohrožených 

sociálním vyloučením do společnosti činností vedoucí k prospěchu veřejných statků formou ekologického 

či environmentálně šetrného zemědělského hospodaření. MZe formou podpory ekologického zemědělství 

podporuje šetrný, dlouhodobě udržitelný způsob zemědělského hospodaření, péči o kvalitu a úrodnost 

půdy, péči o kvalitu a udržení vody v krajině, jakož i zvýšení diverzity v zemědělské krajině. 

 

Pro naplňování aktivity budou v rámci OP ŽP využity zdroje z EU - Evropský fond pro regionální rozvoj. 

 

I nadále bude podporováno zarybňování rybářských revírů v souladu se schválenými zarybňovacími plány 

s cílem prioritně podpořit zarybnění nedostatkovými původními druhy ryb. Rybí společenstva jsou 

negativně ovlivňována především neúměrným tlakem rybožravých živočichů (kormorán, vydra, volavka, 

bobr aj.), ale i dalšími faktory (sucho, překážky na tocích, napřimování toků). 

 

7.1.3 Aktivity proti suchu 

 

V souvislosti se změnou klimatu lze očekávat zvýšené riziko sucha v některých oblastech České republiky, 

především v důsledku nedostatku srážek a zvýšeného výparu způsobeného rostoucími teplotami a 

častějším výskytem extrémně vysokých teplot. Hlavním úkolem v této oblasti je vymezení území, které by 

mohlo být suchem ohroženo nejvíce. Prioritní opatření minimalizující povrchový odtok zahrnuje celou 

řadu dílčích opatření jako je výstavba či obnova zaniklých přírodě blízkých vodních a mokřadních ploch 

(revitalizace vodních toků, mokřadů, jezírek, tůní, rašelinišť aj.)  

 

Mezi další opatření patří zvyšování podílu ploch s propustným povrchem v sídlech (přeměnou vhodných 

ploch s dosud nepropustným povrchem). Realizace retenčních objektů na vhodných místech (průlehy, 

zasakovací rýhy, vegetační zasakovací pásy, poldry a retenční nádrže), konstrukce vegetačních střech 

a stěn, jakož i retence a akumulace dešťové vody s možností jejího přímého využití.   
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Meziresortní komise VODA-SUCHO předložila vládě ke schválení  Koncepci ochrany před následky sucha 

pro území České republiky (schválena usnesením vlády č. 528 ze dne 24. července 2017), která definuje 3 

základní cíle a soubor vhodných opatření pro boj se suchem. Opatření jsou rozdělena do pěti 

rovnocenných pilířů, které je zapotřebí realizovat současně. Navrhovaný komplexní přístup obsahuje např. 

opatření na zlepšení monitoringu hydrologické situace ve vztahu k suchu a vytvoření nástrojů pro predikci 

očekávaného vývoje. Velký důraz je kladen na realizaci opatření na zemědělské půdě a v krajině za účelem 

zvýšení retence vody v krajině, jejichž přijímání je zapotřebí zrychlit a zefektivnit. Zároveň je zapotřebí 

pokračovat či zahájit přípravu složitějších strategických opatření, která mají potenciál razantně snížit 

zranitelnost území nedostatkem vody – do této skupiny patří opatření na stávající vodárenské a 

vodohospodářské infrastruktuře včetně zajištění nových nebo alternativních zdrojů vody. V implementační 

části jsou pak průřezová opatření, jako legislativní a ekonomická opatření a osvěta. V současné době je 

Koncepce realizována.  

 

K prezentaci činnosti Meziresortní komise VODA-SUCHO vznikl webový portál „Sucho v krajině“, který je 

obdobou povodňového portálu „Voda v krajině“. Na tomto webu jsou dostupné veškeré analýzy, 

informace, výstupy projektů, které byly v rámci činnosti Komise zadány, nebo se týkají řešené 

problematiky sucha. Součástí je i interaktivní mapa, kde budou prezentovány vzniklé analytické podklady.  

 

Ze strany MŽP je problematika sucha také řešena realizací konkrétních opatření a úkolů definovaných 

v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu a Státní politice životního prostředí. 

 

MZe v letech 2016–2020 realizovalo dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních 

tocích a malých vodních nádržích“. V rámci tohoto programu se předpokládá financování výdajů ve výši 

2 000 mil. Kč s podílem účasti státního rozpočtu 1 600 mil. Kč.  Podprogram 129 293 „Podpora opatření na 

rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ je zaměřen na zlepšení technického stavu malých 

vodních nádrží včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, nápustných a výpustných zařízení, atd., 

s důrazem na zvýšení bezpečnosti, případně zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím na 

zvýšení protipovodňové ochrany. Opatření přispějí ke zvýšení schopnosti retence vody v krajině jako 

součást opatření proti nepříznivým následkům sucha. V rámci podprogramu je možné podpořit opravu, 

rekonstrukci, odbahnění rybníků a malých vodních nádrží a výstavbu nových rybníků a malých vodních 

nádrží. 

 

MZe administruje v období 2016–2021 dotační program 129 280 Podpora retence vody v krajině, který je 

v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, s dokumentem „Příprava 

realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ schváleným usnesením 

vlády č. 620 ze dne 29. července 2015 a s dokumentem „Koncepce řešení problematiky ochrany před 

povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření“, schváleným usnesením 

vlády č. 799/2010, se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů. Vzhledem k tomu, že období sucha je provázeno zvýšením rizika vzniku přírodních 

požárů, připravuje MŽP vytvoření indikačního, předpovědního a výstražného systému bezpečnostního 

rizika přírodních požárů, sestavení systému indikátorů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku 

požárů) a návrh nových adaptačních a mitigačních opatření v rizikových oblastech a obdobích. Zpřesnění 

stávajících systémů je také nutné pro zefektivnění předpovědního systému pro dlouhodobé sucho, které 

patří mezi závažné hrozby v ČR. 

 

MZe administruje v období 2017–2022 dotační program 129 310 Podpora konkurenceschopnosti 

agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“. Cílem je zlepšení technického stavu stávajících a 

výstavba nových závlahových sítí včetně závlahových nádrží, čerpacích stanic apod., pořízení nových 

závlahových zařízení, úspora vody a elektrické energie, tj. snížení dopadů sucha na zemědělskou produkci. 
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Ze strany MŽP je jedním z připravovaných podpůrných nástrojů HAMR (hydrologie, agronomie, 

meteorologie a retence) – systémový nástroj pro předpověď střednědobé hydrologické situace. HAMR 

poskytuje informace o aktuálním stavu povrchové a podzemní vody, o stavu hladin v nádržích i vlhkost 

půdy. HAMR obsahuje i historické údaje o suchu od roku 1981, což umožňuje např. porovnání s aktuálními 

hodnotami. Dále obsahuje HAMR moduly, které mají usnadnit a zrychlit práci Komise pro sucho. Pro kraj či 

ORP je možné generovat seznam povolených odběratelů vody, dále je možné analyzovat nakládání 

s vodami (pro jednotlivé sektory) a simulovat dopady plánovaného omezení, systém obsahuje i heslovaný 

vstup pro významné odběratele pro sdílení informací o aktuálních požadavcích na vodu ze strany 

odběratelů a pro optimalizaci manipulace na vodních dílech. 

 

Projekty jsou podporovány v rámci evropského Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, PO 4, 

SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a dále pak doplňkově z národního programu Podpora obnovy 

přirozených funkcí krajiny a částečně Programu péče o krajinu. I nadále (pro období 2019–2020) se 

předpokládá vyhlašování výzev z OP ŽP dle volných finančních prostředků (na rok 2019 je z SC 4.3 

plánována průběžná výzva s příjmem žádostí od 1. 2. 2019 do 31.10 2019 s alokací 300 mil. Kč), PPK a 

POPFK (v případě schválení nové programové dokumentace).  

 

Sucho bude nejvíce ohrožovat jižní Moravu (oblast přibližně na jih od Brna), Vysočinu a nižší polohy ve 

zhruba severní polovině Čech (od Berounska přes Lounsko až k povodí dolní Ohře). 

 

Z výzev NPŽP, které svým zaměřením přispívají k boji proti suchu, je na místě jmenovat především 

program Dešťovka (výzvy NPŽP č. 6/2017 a 12/2017), dále výzvu č. 17/2017 podporující opatření 

zaměřená na realizaci soustavy DČOV a rovněž výzvu NPŽP č. 2/2018 zacílenou na realizaci nových nebo 

regeneraci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo 

zkapacitnění, případně rekonstrukci nefunkčních, přivaděčů pitné vody nebo na realizaci průzkumných 

vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva. Zároveň je třeba zmínit výzvu 

NPŽP č. 8/2018, která jednak podporovala výstavbu kanalizace za stanovených podmínek, a rovněž byla 

určena pro projekty, které z důvodu omezené alokace nemohly být podpořeny v rámci 71. výzvy OP ŽP, 

prioritní osy 1, specifického cíle 1.1. Svým dílem v boji proti suchu nepochybně přispěla i výzva č. 20/2017, 

jejímž cílem byla likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení 

životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života 

obyvatel.  

 

V roce 2019 a 2020 se plánuje v rámci NPŽP vyhlášení dvou výzev majících za cíl snížení množství 

vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů podporou výstavby 

kanalizace za předpokladu existence vyhovujících čistíren odpadních vod v aglomeraci a rovněž podporou 

modernizace a intenzifikace ČOV s alokacemi 2 a 1 mld. Kč. Zároveň se plánují i dvě výzvy s alokací 

2x100 mil. Kč na podporu soustav DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k rodinnému bydlení a 

budovy ve vlastnictví obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová 

možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené centrální ČOV. 

 

Je připravována hlava X „Zvládání sucha a nedostatku vody“ v rámci novely vodního zákona. Právní úprava 

rozlišuje dva termíny týkající se této problematiky: sucho jako přírodní jev způsobený výkyvem 

klimatického cyklu a nedostatek vody, který vzniká v důsledku kombinace sucha a nároků společnosti na 

vodu, tedy jako důsledek hospodaření s vodou. V případě vyhlášení stavu nedostatku vody by některé 

kompetence vodoprávní úřadů v kraji převzaly tzv. Komise pro zvládání sucha a nedostatku vody, které by 

podle tzv. Plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody (dále jen v plánu) mohly ve zrychleném řízení např. 

omezovat odběry vody. Stav nedostatku vody je definován při sestavování plánu, je místně specifický, 
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odvíjí se od kombinace dostupných vodních zdrojů a schopnosti vodohospodářských a vodárenských 

soustav (sítí) s těmito zdroji plnit funkci zásobování.  

 

Jedním z legislativních opatření, uložených usnesením vlády ČR č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě 

realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, je zpracovat podklady pro 

novelu vodního zákona týkající se problematiky sucha. Dle návrhu vznikne nová hlava vodního zákona 

„Zvládání sucha a stavu nedostatku vody“, (obdobně jako ochranu před povodněmi upravuje celá hlava IX 

vodního zákona). Návrh novely zavádí povinnost zpracovat plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku 

vody, které budou základním operativním nástrojem, a to na úrovni krajů a na úrovni České republiky, 

fakultativně na úrovni obcí s rozšířenou působností. Plány by měly zajistit komplexní přehled o zdrojích a 

potřebách vody a nastavit pravidla pro rozdělování vody v době jejího nedostatku. Dojde k ustanovení 

Komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (skládající se mimo jiné ze zaměstnanců krajského  

úřadu/ORP, příslušných správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, Hasičského 

záchranného sboru ČR aj.), která bude vyhlašovat a odvolávat stav nedostatku vody a při tomto stavu 

vydávat opatření (např. omezení nakládání s vodami, nařízení mimořádné manipulace na vodním díle, 

zprovoznění technického zařízení pro odběr ze záložního zdroje vody aj.) formou rozhodnutí či opatření 

obecné povahy dle povahy věci. 

 

Také některé kraje mají vytvořeny dotační tituly, které se zaměřují na zmírnění důsledků sucha, například 

na odvedení, rozptylování a zasakování vody do podzemí, případně zmírnění následků sucha v lesích.  Ve 

Zlínském kraji podpořeno krajským programem Podpora zmírnění následků sucha v lesích. 

 

7.1.4 Rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny a omezení její fragmentace 

 

Rostoucí fragmentace krajiny a pokračující způsoby intenzivního využívání krajiny na rozsáhlých plochách, 

patří mezi základní faktory negativně ovlivňující ekologickou stabilitu a funkce krajiny, což vede k omezení, 

až ztrátě poskytování širokého spektra ekosystémových služeb.  Aktivita bude realizována prostřednictvím 

obnovy a zajištění mimoprodukčních funkcí krajiny, zejména změnou intenzivních způsobů hospodaření 

v lesích (holoseče) a na velkých půdních blocích na zemědělské půdě, dodržováním správné zemědělské 

praxe, obnovou krajinných prvků na zemědělské půdě významných pro ekologickou stabilitu krajiny. Ve 

vztahu k eliminaci negativních důsledků fragmentace krajiny je nezbytné zachovávat a podporovat 

návaznost přírodních a přírodě blízkých struktur.  

 

MŽP dlouhodobě podporuje obnovu a tvorbu krajinných prvků v rámci evropského OP ŽP 2014–2020, 

prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a dále pak doplňkově z národního 

programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a Programu péče o krajinu. I nadále (pro období 

2019–2020) se předpokládá vyhlašování výzev dle volných finančních prostředků (v rámci OP ŽP je na 

r. 2019 plánována průběžná výzva pro specifický cíl 4.3 s příjmem žádostí od 1. 2. 2019 do 31.10 2019 

s alokací 300 mil. Kč). Dále MŽP plní uvedenou kapitolu řadou konkrétních opatření a úkolů definovaných 

v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu a Státní politice životního prostředí. 

 

K naplňování aktivit bude přispívat řada dotačních titulů státu zaměřených na zlepšení stavu lesů, 

podpoření jejich mimoprodukčních funkcí, či zachování a obnovu lesního ekosystému a biodiverzity lesních 

porostů.  

 

7.1.5 Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu 

 

Opatření věnovaná zvýšené prevenci šíření invazních druhů budou prováděna v souladu s nově zaváděnou 

legislativou EU v této oblasti a v souladu s národními a regionálními prioritami s cílem zabezpečit 
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dlouhodobě udržitelné hospodaření v české krajině. Zvýšená pozornost bude věnována regulaci invazních 

druhů z unijního seznamu, které vytlačují nebo hubí původní druhy a mají následně také nepříznivé 

hospodářské či zdravotní dopady. 

 

MŽP zajišťuje implementaci Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 formou 

legislativních úprav v oblasti invazních nepůvodních druhů, které by měly být krokem ke komplexnímu a 

systémovému řešení. Od roku 2017 jsou připravovány zásady regulace pro široce rozšířené druhy 

z unijního seznamu, které budou sloužit zejména krajským úřadům jako metodické postupy v určení 

prioritních lokalit a jejich efektivní regulaci. Od roku 2018 je zpracovávána komplexní analýza způsobů 

šíření invazních nepůvodních druhů („prioritní cesty šíření“) z unijního seznamu dle článku 13 Nařízení 

č. 1143/2014.  Z výsledků analýzy bude připraven akční plán, který bude obsahovat harmonogram a popis 

opatření k předcházení nezáměrného zavlékání.  

 

Pro naplňování požadavků obou Nařízení a také pro sjednocení informací o nepůvodních a invazních 

druzích, bude tato kapitola včleněna do jednotného systému „Sjednocený informační systém ochrany 

přírody ČR (ISOP 2018–2023)“, který je připravován AOPK do OP ŽP. 

 

MZe a MŽP ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady pořídilo 

národní plány povodí pro druhé období plánování v oblasti vod, tj. pro roky 2015 až 2021. Národní plán 

povodí Labe a Národní plán povodí Odry obsahují v kapitole V.1.15 „Souhrn opatření pro zlepšování 

vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny“ opatření k zamezení výskytu invazních druhů 

rostlin. Všechna tato opatření jsou řazena mezi  

tzv. ostatní opatření, a nepatří tedy mezi prioritní opatření (program opatření), která mají být realizována 

v prvních třech letech od schválení národních plánů povodí.  

 

Národní lesnický program uvádí jedno z finančních opatření dotace na likvidaci geograficky nepůvodních 

dřevin ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech, biocentrech územních systémů 

ekologické stability krajiny, případně evropsky významných lokalitách, včetně následného zalesnění 

dřevinami, přirozené dřevinné skladby až do fáze zajištění kultury. Tyto dotace jsou vypláceny 

prostřednictvím OP ŽP 2014–2020 (specifický cíl 4.2), kde je plánováno několik aktivit. Aktivity se týkají 

zejména prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a 

tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů, zajištění sledování nepůvodních druhů a včasná 

identifikace potencionálního nebezpečí nepůvodních invazních druhů a zdrojových území pro šíření těchto 

druhů. Podpora mysliveckého hospodaření s drobnou zvěří – podpora zazvěřování honiteb (bažant, 

koroptev, zajíc), podpora umělých odchovů zvěře a její vypouštění do honiteb za účelem zazvěření. 

Podpora odstřelu nepůvodních invazních živočichů škodících myslivosti – norek americký, psík mývalovitý, 

mýval severní, nutrie. 

 

MŽP dlouhodobě podporuje eradikaci invazních druhů v rámci evropského OP ŽP 2014–2020, prioritní osy 

4, specifického cíle 4.2 Posílit biodiverzitu a dále pak doplňkově z národního programu Podpora obnovy 

přirozených funkcí krajiny a Programu péče o krajinu. V rámci OP ŽP byly v letech 2017–2018 vyhlášeny 

další výzvy, přičemž výzva OP ŽP č. 87 je určena pro integrovaný nástroj CLLD. 

 

I nadále (pro období 2019–2020) se předpokládá vyhlašování výzev dle volných finančních prostředků 

(v rámci OP ŽP je na r. 2019 plánována průběžná výzva pro specifický cíl 4.2 s příjmem žádostí od 

1. 2. 2019 do 31.10 2019 s alokací 170 mil. Kč). MŽP plní uvedenou kapitolu řadou konkrétních opatření a 

úkolů definovaných v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu, Státní politice životního 

prostředí ČR, Státním programu ochrany přírody a krajiny a Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR.  
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Také dotační tituly krajů jsou zaměřeny na obnovu krajiny a biodiverzity. Financována je například péče 

o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin 

a živočichů. V jednotlivých RAP jsou deklarovány aktivity směřované k posílení biodiverzity, či k omezování 

výskytu invazivních druhů.    

 
SRR Opatření 7.2 – Posílení preventivních opatření proti vzniku živelních pohrom 
 
7.2.1 Preventivní protipovodňová opatření 

 

V rámci skupiny protipovodňových opatření bude podpořena tvorba analýz odtokových poměrů včetně 

návrhů možných protipovodňových opatření, dále bude podpořena tvorba digitálních povodňových plánů  

a dokončení vymezování aktivních zón záplavového území vodoprávními úřady. 

 

Opaření jsou podporována především z OP ŽP 2014 – 2020, další výzvy budou v rámci SC 1. 4 vypisovány. 

 

Některé kraje mají zřízeny dotační tituly, z nichž preventivní protipovodňová opatření financují.  

 

7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě 

blízká řešení, včetně vymezení území určených k řízeným rozlivům 

 

Realizována budou opatření v sídlech i volné krajině. Intervence budou zaměřené na revitalizaci 

a renaturaci koryt vodních toků, niv, mokřadů či obnovu, výstavbu a rekonstrukce moderních vodních děl 

sloužících k povodňové ochraně a výstavbě poldrů a retenčních nádrží. Mimo zastavěná území budou 

preferovány revitalizace a renaturace vodních toků včetně vymezení dostatečně širokého pásu nivy podél 

vodních toků umožňující přirozený vývoj vodního toku a aktivní retenci (vyrovnávání období sucha 

a povodní). V omezených podmínkách zastavěných území budou upřednostňovány kombinace 

technických a přírodě blízkých opatření povodňové ochrany, které přispějí ke zlepšení ekologického stavu 

vodních útvarů dle Rámcové směrnice o vodách. 

 

MZe v návaznosti na usnesení vlády ze dne 13. září 2000 č. 897 k Záměrům tvorby programů prevence 

před povodněmi v rámci programového financování zahájilo v roce 2002 program „Prevence před 

povodněmi“. V současné době probíhá již III. etapa programu (program 129 260 v letech 2014–2019), 

která pokračuje v realizaci efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích 

stanovených po roce 2013 a též jako implementace směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik po roce 2015. Cílem této etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi zřizováním 

nových retenčních prostor, úpravami na existujících vodních nádržích a také realizací opatření podél 

vodních toků včetně zpracování projektových dokumentací na tato opatření. V říjnu 2018 byla zahájena 

navazující IV. etapa (program 129 360) s předpokladem trvání do roku 2024. 

 

MŽP dlouhodobě podporuje protipovodňová opatření v rámci evropského OP ŽP 2014–2020, prioritní osa 

1, specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami- aktivity 

1.3.1 a 1.3.3. 

 

Některé kraje vyhlašují dotační tituly zaměřené na preventivní protipovodňová opatření (viz aktivity 7.2.1 

a 7.2.2), z nichž lze, mimo jiné, financovat zpracování projektových dokumentací protipovodňových 

opatření.   
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SRR Opatření 7.3 – Obnova území po vzniku živelních pohrom  

 

7.3.1 Obnova základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků 

nebo místních samospráv 

 

V případě živelních pohrom budou operativně vyhlášeny dotační tituly směřující k co nejrychlejšímu 

obnovení základních funkcí územních samosprávných celků nebo místních samospráv. Dotační titul 

vypisuje MMR a další dotčené rezorty. 

 

7.3.2 Odstranění nebo snížení možných dopadů pohrom, spočívajících v narušení plynulosti, 

dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy 

 

Plnění tohoto opatření vychází ze zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého 

živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při 

obnově území) ve znění pozdějších předpisů. Na plnění se podílí při přípravě MF a MMR. Vláda ČR 

následně rozhodne o výši finančních prostředků, které se rozdělují prostřednictvím programů jednotlivých 

resortů dle jejich působností.  

 

Ze strany krajů jsou vypisovány dotační tituly směřující k obnově území daného kraje (viz aktivity 7.3.1 

a 7.3.2). Financovány jsou například takové aktivity, které povedou k zabezpečení základních funkcí, jež 

byly v důsledku pohromy zničeny či poškozeny v takové míře, že nejsou způsobilé k řádnému plnění určené 

základní funkce.  
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2.4 Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce 
 
SRR Priorita 8 – Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 
SRR Opatření 8.1 – Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy 
 

8.1.1 Strategické a procesní řízení a legislativní změny s ohledem na potřeby regionů 

 

Pozornost bude zaměřena na tvorbu strategických dokumentů veřejné správy dle Metodiky přípravy 

veřejných strategií a za podpory využívání existujících nástrojů pro práci s dokumenty (např. Databáze 

strategií). Plněny budou zejména úkoly v rámci Specifického cíle 1.1 Využívání prvků procesního řízení 

a zavedení standardů vybraných agend a Specifického cíle 1.3 Rozšíření řízení kvality a zlepšení 

strategického řízení ve veřejné správě definovaného Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro 

období 2014 – 2020. Důležitým prvkem je i zajištění koordinace mezi strategickým a územním plánováním, 

resp. mezi klíčovými strategickými dokumenty (Politika územního rozvoje ČR, Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2021+) s ohledem na nadřazené dokumenty (Strategický rámec ČR 2030). 

 

Ze strany gestora regionální politiky – MMR – budou realizovány osvětové akce vedoucí k většímu 

uplatnění moderních metod strategického řízení na místní úrovni včetně spolupráce aktérů v území. 

Spolupráce s regiony, městy a obcemi je základ posilování partnerského přístupu včetně efektivního 

nastavení fungování. Pro přesné zacílení strategického řízení v území směrem k řídícím orgánům 

operačních programů, respektive ministerstvům, bude potřeba nastavení koordinované a systémové 

komunikace platformám stálých konferencí (NSK, RSK).  Bude systematicky podporováno další rozšíření 

počtu měst, obcí, místních akčních skupin i regionů, které budou v praxi uplatňovat místní Agendu 21. 

Nutné bude pokračovat (nejen v metodické podpoře) meziobecní spolupráce, rozvíjení nástroje 

mobilizace lokálního potenciálu, podpoře integrovaných nástrojů včetně zapojování do platforem pro 

výměnu zkušeností, např. příkladů dobré praxe. 

 

V letech 2019–2020 bude v oblasti právních předpisů nutné sledovat vývoj podmínek pro politiku 

hospodářské,  sociální a územní soudržnosti. Sledování vývoje právních předpisů je nezbytné pro novelu 

zákona č. 248 /2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů tak, aby reflektoval 

aktuální požadavky i s ohledem na přípravu programového období 2021+. Nutné bude regionální rozvoj 

podpořit i prostřednictvím národních dotačních titulů, respektive ve spolupráci s resorty zakotvit územní 

dimenzi pro správné zacílení regionálního rozvoje. Důležitá je i spolupráce MMR s ostatními resorty pro 

zpřehlednění národních dotačních titulů. 

 

V rámci jednotlivých RAP jsou zmiňovány aktivity zaměřené na kvalitní a efektivní veřejnou správu 

a posílení a zkvalitnění strategického a projektového řízení ve veřejné správě. Některé kraje mají zřízeny 

dotační tituly na přípravu a administraci projektů a projektové dokumentace.  

 

8.1.2 Nastavení hodnocení kvality institucionálního prostředí úřadů veřejné správy a optimalizace 

procesů 

 

V rámci oblasti zajištění měření a hodnocení kvality úřadů veřejné správy se bude jednat zejména o 

naplnění úkolů vyplývajících ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020. 

V dané oblasti budou plněny úkoly v rámci Strategického cíle 1 – Modernizace veřejné správy 

a Strategického cíle 2 – Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území, které jsou součástí 

Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020. 

 

Na úrovni státní správy, respektive služebních úřadů, budou s termínem plnění do června 2021 zaváděny 

požadavky vyplývající z usnesení vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018 k Metodickému pokynu pro řízení 
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kvality ve služebních úřadech. Tímto systémem bude nastaven základní rámec pro zlepšování kvality a 

efektivity fungování a řízení úřadů státní správy. Naplňování tohoto úkolu koordinuje a monitoruje sekce 

pro státní službu a vládě podává každým rokem pravidelné informace o stavu řízení kvality ve státní 

správě. 

 

Návrh nastavení systému hodnocení a měření výkonu veřejné správy bude obsahovat zejména strukturu 

měření, a za tímto účelem je navrhováno nastavení měření a hodnocení – tvorba datasetu / hodnotícího 

rámce, stanovení indikátorů pro měření a hodnocení, stanovení milníků pro sběr dat, nastavení systému 

„zpětné vazby“ při negativním vývoji hodnocených kritérií a případně tvorba SW řešení systému 

hodnocení veřejné správy. Metodika sběru dat stanoví procesy, průběh sběru a vyhodnocování dat včetně 

odpovědností a rolí jednotlivých dotčených subjektů v průběhu měření a hodnocení výkonu veřejné 

správy. V případě potřeby bude navržena úprava legislativního předpisu, pokud by to navržený způsob 

sběru dat a jejich vyhodnocení vyžadoval. Na úrovni služebních úřadů, včetně centrální státní správy, bude 

vytvořen systém na měření a hodnocení předem stanovených ukazatelů fungující na principu 

benchmarkingu. Zavést benchmarking do státní správy je rovněž úkolem vyplývajícím z Metodického 

pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleného vládou výše uvedeným usnesením. 

 

MV každoročně zpracuje a předloží vládě ČR k projednání Výroční zprávu o stavu veřejné správy za daný 

kalendářní rok. Jejím cílem je monitorovat výkon veřejné správy v průběhu delšího časového období a 

možnost navrhovat kroky pro její zefektivnění. Rovněž na úrovni služebních úřadů je zpracovávána 

každým rokem a zveřejňována Výroční zpráva o státní službě. 

 

V rámci plnění Strategického cíle 1 Modernizace veřejné správy a Specifického cíle 1.1. Využívání prvků 

procesního řízení a zavedení standardů vybraných agend Strategického rámce rozvoje veřejné správy 

České republiky pro období 2014–2020 bude v předmětném období pokračovat realizace souboru 

opatření vedoucích k optimalizaci výkonu agend a jejich procesů. Na vybraných prioritních agendách bude 

zpracována procesní mapa, a na jednotlivých zatěžujících procesech i podrobnější pohled, včetně 

nákladových ukazatelů. V předmětném období by měla být zpracována cca 1/3 prioritních agend (dle 

usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2015 č. 565). Na základě získaných podkladů budou 

navržená optimalizační opatření k efektivnějšímu výkonu agendy. Po jejich realizaci budou vybrány 

agendy/procesy, vhodné k zafixování pomoci standardu. V předmětném období budou dokončeny práce 

na podobě legislativní závaznosti standardu agendy. 

 

8.1.3 Vytvoření podmínek a rámce pro prohlubování kvalifikace a kompetenčních dovedností úředníků 

veřejné správy 

 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 obsahuje (v rámci 

specifického cíle 4.3. Rozvoj lidských zdrojů územních samosprávných celků) aktivity ve formě vytvoření 

vzorových vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků ve 

čtyřech vybraných správních činnostech vykonávaných v přenesené působnosti. Vytvořené vzdělávací 

programy budou jako standard vzorem a základem pro tvorbu vzdělávacích programů ze strany 

akreditovaných institucí. 

 

Další aktivita bude směřovat k novelizaci zákona o úřednících a prováděcích předpisů z důvodu nastavení 

procesů akreditace a uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků a dále 

standardizace postupů akreditační komise při akreditování vzdělávacích programů pro úředníky územních 

samosprávných celků (dále jen „ÚSC“).  

 

Zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím vzdělávání a řízení lidských zdrojů ÚSC 

bude zaměřeno na realizaci konkrétních projektů ze strany územních samosprávných celků. Největší důraz 
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se předpokládá v souladu se strategickými dokumenty gestora a definovanými potřebami územních 

samosprávných celků na vzdělávací projekty z oblasti výkonu správních činností v rámci samostatné 

působnosti dle jednotlivých výzev řídícího orgánu OP Z. 

 

Pozornost bude dále zaměřena na nastavení profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě, 

jak vyplývá z obsahu strategického cíle 4 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období  

2014–2020 (Strategický rámec), konkrétně specifického cíle 4.2 Řízení a rozvoj lidských zdrojů  

ve správních úřadech.  

 

Na základě tohoto specifického cíle nastavilo MV pravidla vzdělávání, která rámcově pojímají 

problematiku vzdělávání zaměstnanců státní správy, a to usnesením vlády č. 865/2015, o Rámcových 

pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a služebním předpisem náměstka ministra vnitra 

pro státní službu č. 9 ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních 

zaměstnanců ve služebních úřadech. Na základě výše uvedeného usnesení vlády je MV uloženo 

každoročně zpracovat souhrnnou informaci o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních 

zaměstnanců ve služebních úřadech a o případných návrzích na aktualizaci pravidel vzdělávání, která je do 

30. dubna každého kalendářního roku předkládána pro informaci vládě 

 

Dále v rámci naplňování koordinační role ve vzdělávání zaměstnanců státní správy poskytne MV (sekce 

pro státní službu) nabídky odborných vzdělávacích akcí a mezinárodních stáží. K tomu přispívá zejména 

koordinace nabídek zahraničního studia, seminářů či profesních stáží nebo nabídka vzdělávacích akcí 

zaměřených na instituty zákona o státní službě v rámci realizace projektu z Operačního programu 

Zaměstnanost pod názvem Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy (mající oporu 

taktéž ve Strategickém rámci). V průběhu tohoto projektu bude rovněž vytvořen e-learningový systém, 

jehož cílem je poskytnout služebním úřadům interní e-learningové řešení pro interní e-learningové 

vzdělávací kurzy a zároveň platformu pro sdílení vzdělávacích e-learningových kurzů napříč státní správou. 

 

MŽP nabídne e-learningové vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro veřejnou správu. 

 

8.1.4 Rozvoj digitální ekonomiky a e-governmentu 

 

V roce 2018 byly vládou schváleny strategické dokumenty směřující k digitalizaci ekonomiky a společnosti, 

pod hlavičkou „Digitální Česko“. Tři hlavní pilíře byly stanoveny jako (1) Česko v digitální Evropě, (2) 

Informační koncepce České republiky (digitální veřejná správa) a (3) Koncepce Digitální ekonomika a 

společnost. Tato iniciativa v sobě zahrnuje všechny aspekty digitalizace (včetně postupné automatizace) a 

dílčí iniciativy jako Průmysl 4.0, Společnost 4.0, či Práce 4.0.  

 

Dílčí cíle iniciativy Digitální Česko by měly vést i k plnění cílů regionální politiky. Jde například o sjednocení 

a řízení regionálních platforem se zaměřením na podporu rozvoje digitálních inovací, či o podporu rozvoje 

vysokorychlostních sítí. 

 

SRR Opatření 8.2 – Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a místního rozvoje 

 

8.2.1 Monitorování regionálního rozvoje s ohledem na jeho udržitelnost a posílení koordinace vazeb 

mezi veřejnými politikami  

  

MMR bude pokračovat v pravidelném vyhodnocování míry regionálních rozdílů. V roce 2019 bude 

diskutována a následně finalizována indikátorová sestava ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+.  
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K dosažení maximální efektivnosti regionální politiky státu je zapotřebí dbát na koordinaci veřejných 

politik a jejich sladění. V této oblasti je stěžejní role MMR, které bude i nadále působit ve snaze 

usměrňovat intervence sektorově zaměřených resortů za účelem respektování územních specifik. 

Vzhledem k tomu, že cíle regionální politiky jsou do značné míry závislé na plnění resortních strategií, je 

zapotřebí vyhodnocovat jejich územní rozměr. MMR bude prostřednictvím evaluačních studií sledovat i 

územní rozměr resortních strategií/politik.    

 

MMR bude vždy v prvním čtvrtletí prostřednictvím Zprávy o plnění územní dimenze vyhodnocovat plnění 

územní dimenze tak, jak je definováno v Národním dokumentu k územní dimenzi.  

 

Snahou MMR bude metodicky ukotvit nástroj hodnocení územního dopadu politik a významných investic 

a postupně rozšiřovat povědomí o jeho principech a přidané hodnotě.  

 

SRR Opatření 8.3 – Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy 

 

8.3.1 Metodická a koordinační podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií v územní 

veřejné správě 

 

V předmětném období budou naplňovány jednotlivé projektové okruhy v rámci Strategického cíle 3 – 

Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu agend 

Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, které povedou 

k zpřístupnění prioritních služeb veřejné správy a budou naplňovat koncept úplného elektronického 

podání. Zároveň zajistí metodickou podporu při zavádění úplného elektronického podání v území. 

 

8.3.2 Zvyšování informovanosti jednotlivých aktérů veřejné správy včetně informovanosti veřejnosti 

 

MK by mělo pokračovat v metodickém řízení příslušných orgánů památkové péče, poskytování 

informačních služeb a prezentace oboru památkové péče. Důraz bude kladen také na zpracování a 

vyhodnocování statistických údajů o výkonu památkové péče v České republice a digitalizaci Ústředního 

seznamu kulturních památek a zpřístupňování informací o kulturních památkách veřejnosti.  

 

MZd bude nadále budovat Národní zdravotnický informační portál se záměrem poskytnout občanům 

zastřešení informačních zdrojů bez ohledu na jejich nositele a propojit je s životními situacemi napříč 

resortem a veřejnou správou. V prvním pololetí vznikne implementační plán a projektové záměry na 

realizaci Národního zdravotního informačního portálu. 

 

MZe pro evidenci dle § 22 vodního zákona provozuje informační systém veřejné správy VODA (ISVS – 

VODA).  V tomto systému došlo k zásadním aktualizacím evidencí v souvislosti s vyhláškou č. 252/2013 Sb., 

o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a 

předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, a k revizi anglické verze systému. 

Vyhláška č. 252/2013 Sb. byla přeložena do anglického jazyka a znění odpovídajících paragrafů bylo 

přeneseno do informačních textů pro anglickou verzi a byly zaktualizovány všechny evidence. 

 

Projekt MZe „Rozvoj ISVS – VODA“ je rozdělen na tři projektové úlohy, z nichž první má za hlavní cíl 

modernizaci webových stránek a vybudování celistvé mapové aplikace, druhá je zaměřena na IT řešení 

z hlediska infrastruktury a transportu dat vybudování nezbytných databází a třetí je zacílena na řešení 

centrální evidence vodních toků. Pro každou projektovou úlohu byl sestaven odpovídající realizační tým 

složený vždy ze zástupců všech spolupracujících organizací. Koordinaci celého projektu zajišťuje hlavní tým 

projektu, který reportuje řídícímu výboru.  
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V oblasti informačních a komunikačních technologií veřejné správy dochází k rozvoji v rámci plnění 

specifického cíle 3.1 – Dobudování funkčního rámce eGovernmentu – Strategického rámce rozvoje 

veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Klíčovými aktivitami je například posilování Portálu 

veřejné správy. Klíčovými aktivitami budou dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné 

správy a také rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní 

a bezpečné využívání dle jednotlivých agend i na principu „open data“, který bude založen na zásadě 

sdílení jednou pořízených dat za účelem jejich přístupnosti dalším subjektům veřejné správy i mimo ni. 

  

Vedle posilování informačních systémů ve veřejné správě je důležité posilování informovanosti 

o aktuálním dění ve veřejné správě mezi laickou i odbornou veřejností. Nástrojem těchto cílů je publikace 

prováděných kroků v oblasti veřejné správy v odborném tisku, prezentace na konferencích a seminářích. 

Na oblast rozvoje veřejné správy a zvyšování kvality veřejné správy počítá MV s realizací výročních 

konferencí Moderní veřejná správa, jejichž součástí bude i konference kvality ve veřejné správě. 

 

V roce 2019 a 2020 je v rámci NPŽP plánováno vyhlášení navazujících výzev – Pakt starostů a primátorů 

pro klima a energii – s celkovou alokací 10 mil. Kč podporující zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Paktu 

starostů a primátorů pro klima a energii zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování 

odolnosti vůči negativním dopadům změny klimatu. 

 

MŽP/CENIA spravuje databázi a informační portál Místní agendy 21, od roku 2019 pak přehledy expertních 

oponentur vnitřních auditů municipalit, zapojených do MA21. Národní sít zdravých měst pak portál 

municipální dobré praxe ve všech oblastech udržitelného rozvoje: Propagace dobré praxe v oblasti Místní 

agendy 21 prostřednictvím Galerie udržitelného rozvoje www.udrzitelne-mesto.cz.   

 

V následujícím období bude MŠMT pokračovat v realizaci výše uvedeného projektu RIS MŠMT, přičemž 

zahájení pilotního provozu a následně i ostrého provozu RIS MŠMT je předpokládáno v roce 2021. 

 

RSK ve svých RAP při naplňování aktivit 8.3.1 a 8.3.2 Akčního plánu nejčastěji uvádí rozvoj informačních a 

komunikačních systémů, tvorbu nových ICT řešení a možností, podporu eGovernmentu, podpora 

elektronické spisové služby, digitální mapy veřejné správy, digitalizace a ukládání dat, vnitřní integrace 

krajského úřadu, datových skladů, technických center, nástrojů Business inteligence či kybernetickou 

bezpečnost.  

 

SRR Priorita 9 – Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 

SRR Opatření 9.1 – Posílení strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a regionálnímu 

rozvoji 

 

9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického plánování na všech úrovních 

 

MMR bude i v období 2019–2020 plnit roli gestora v oblasti strategického plánování na národní úrovni, 

a to především prostřednictvím metodik pro přípravu veřejných strategií a bude pokračovat ve 

zpřehledňování systému veřejných strategií prostřednictvím Databáze strategií. Cíle stanovené ve Strategii 

regionálního rozvoje ČR bude MMR koordinovat při promítnutí do sektorových politik se zohledněním 

specifika území. 

 

Vytváření kvalitních krajských a obecních strategických dokumentů je v prvé řadě úkolem krajských 

a obecních orgánů samotných, nicméně MMR bude vytvářet kvalitní koncepční a metodickou podporu 

vedoucí k nárůstu kvality strategických dokumentů. MMR bude dále rozvíjet a zkvalitňovat po uživatelské 

stránce  aplikaci ObcePRO provázející zejména obecní orgány a jejich sdružení, případně i krajské orgány 

procesem tvorby strategického dokumentu, stejně jako jeho následnou realizací a hodnocením. Nadále 

http://www.udrzitelne-mesto.cz/
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bude ve spolupráci s územními partnery (Svazem měst a obcí, Národní sítí MAS, Sdružením místních 

samospráv, Národní sítí zdravých měst) podporována příprava strategických dokumentů svazků obcí. 

Nezbytnou úlohou MMR při tvorbě koncepčním dokumentů v regionálním rozvoji bude posilování 

metodické role při osvětě samospráv ve snaze o rozvoj „zespoda“, podpora místních aktérů a využití 

místního potenciálu.  

 

MMR bude nadále pokračovat v poskytování metodické podpory nositelům  

tzv. „integrovaných strategií“, a to jak pro venkovský prostor (CLLD), tak pro urbánní oblasti (IPRÚ, ITI) 

v současném programovém období 2014–2020. Se zachováním integrovaných nástrojů pro rozvoj 

městských a venkovských oblasti se počítá i v novém programovém období po roce 2021. 

 

MMR jako gestor regionální politiky bude pokračovat ve své metodické roli a bude vyvíjet aktivity za 

účelem vytvoření zřejmé hierarchie mezi koncepčními dokumenty (v logice Strategie regionálního rozvoje 

– strategické dokumenty kraje – strategické dokumenty obcí/mikroregionů[1]/MAS/aglomerací), které se 

budou vzájemně respektovat. Cílem je lepší hierarchická provázanost mezi jednotlivými dokumenty 

formou doporučení. 

 

Podporovány budou e i nadále koncepty Smart Cities/Smart Villages/Smart Regions, a to v rovině 

metodické, institucionální i finanční. Specificky bude podporována skupina měst označovaná jako 

„Shrinking Cities“ (tj. města procházející významným populačním úbytkem).   

 

MŽP a CENIA budou poskytovat metodickou podporu pro udržitelný rozvoj v rámci místní Agendy 21 a 

evaluaci procesů i výstupů pro zapojené municipality. 

 

Důležitá je i osvěta při hledání jiných finančních zdrojů v rozvoji území než jsou ESI fondy. Jako alternativa 

k dotačním titulům se jeví jako možnost větší využití finančních nástrojů pro podporu udržitelných 

investic. 

 

V oblasti strategického plánování bude ze strany MMR kladen důraz rovněž na vyhodnocení dopadů 

strategických dokumentů/projektů, a to z hlediska ekonomického, sociálního a environmetálního (např. 

prostřednictvím uplatňování metody „Territorial Impact Assessment“.  

 

Ze strany krajů jsou v RAP avizovány kroky podporující koncepční řízení rozvoje a využívání koncepčních 

nástrojů strategického a územního plánování. Jiné RAP spojují danou aktivitu s potřebou posílit strategické 

řízení organizací, zvýšit tak jejich funkčnost a snížit administrativní zátěž.   

 

9.1.2 Podpora a koordinace strategického a územního plánování 

 

Strategické a územní plánování jsou dva samostatné, ale vzájemně provázané procesy, které se musí 

navzájem respektovat a koordinovat. Na úrovni státu budou podniknuty kroky ve směru zajištění 

koordinace mezi strategickým a územním plánováním, respektive mezi klíčovými dokumenty, tj. Strategií 

regionálního rozvoje (SRR) a Politikou územního rozvoje (PÚR), a to v duchu specifického cíle 16.1. 

Implementačního plánu ke Strategickému rámci Česká republika 2030. Tento specifický cíl předpokládá, že 

SRR a PÚR budou navzájem koordinovány ve vymezování rozvojových území/oblastí a v identifikaci a 

charakteristice rozvojových os. Pro plnění předmětného specifického cíle se počítá i s vytvořením 

metodiky pro koordinaci územního a strategického plánování, která umožní sladit východiska i cíle 

strategického a územního plánování.     

                                                           
[1] Dobrovolné svazky obcí dle §49 zákona č. 128/2000, o obcích ve znění pozdějších předpisů.  



66 
 

 

Také na obecní úrovni by mělo dojít k lepší koordinaci územních a strategických plánů. Zatímco strategický 

plán určí priority na úrovni státu, kraje nebo obce, územní plánování následně prověří územně technické 

možnosti jejich realizace. Následně strategické plánování určí zdroje a možnosti jejich financování. MMR 

bude i nadále krajům a obcím poskytovat metodickou podporu ve zlepšování koordinace strategického a 

územního plánování. V oblasti strategického a územního plánování bude nutné do budoucna zvážit 

optimalizaci nástrojů přesahujících úroveň obce (např. úroveň SO ORP podle zákona o územně správním 

členění) s ohledem, že některé nástroje územního plánování (např. územní studie) a strategického 

plánování (strategie ITI, IPRÚ nebo CLLD) se tvoří pro jiný typ území, než jsou současné administrativní 

jednotky. Při vzájemné koordinaci je žádoucí posilování vazeb s ochranou obyvatelstva a krizového řízení.  

   

9.1.3 Posílení spolupráce při plánování na úrovni regionálních center a jejich zázemí 

 

Pro potřeby programového období 2014–2020 vznikly strategické dokumenty odstupující od vymezení 

území na základě administrativních hranic. V období 2019–2020 budou probíhat přípravy na programové 

období po roce 2020, přičemž plánování v urbánních a venkovských regionech bude i nadále podporováno 

na bázi funkčních regionů. S ohledem na zkušenosti se současným obdobím bude ze strany MMR iniciován 

vznik jednotné metodiky vymezování funkčních regionů pro budoucí nositele nástroje ITI. Dosavadní 

formy dobrovolné spolupráce obcí budou i nadále rozvíjeny. Pro posílení spolupráce je nutné ze strany 

MMR nutná metodická podpora měst při aktivním zapojování do tuzemských a mezinárodních platforem a 

sdílení příkladů dobré praxe. 

 

SRR Opatření 9.2 – Podpora meziobecní a regionální spolupráce 

 

9.2.1 Podpora dobrovolné spolupráce obcí 

 

Vzhledem k charakteristikám českého sídelního systému (velký počet obcí) je dobrovolná spolupráce obcí 

pro Českou republiku významnou prioritou, která by měla zefektivnit fungování samospráv zejména při 

zajišťování dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb.  

 

MV při vědomí své koordinační úlohy v oblasti koncepce rozvoje systému veřejné správy v České 

republice, bude i nadále hledat cesty, jak systémově podpořit vůli obcí společně zajišťovat své úkoly jak 

v samostatné, tak i v přenesené působnosti v zájmu zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb pro své 

občany. Systémová podpora spolupráce obcí v různých jejich formách (svazky obcí a další platformy 

zajišťující efektivní spolupráci obcí) zůstává i nadále jedním ze stěžejních faktorů ovlivňujících regionální 

rozvoj v České republice. 

 

Podpora spolupráce obcí není v RAP příliš zmiňována a pokud ano, tak spíše v souvislosti s podporou 

komunitního plánování sociálních služeb či sociálních inovací.  

 

9.2.2 Vytváření partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na místní a regionální 

úrovni 

 

Pro dosažení úspěšného rozvoje určitého území (kraj, obec, mikroregion, aglomerace) je vždy zapotřebí 

zapojit všechny aktéry regionálního rozvoje – veřejnou správu, významné zaměstnavatele i zástupce 

neziskového sektoru, to vše však vždy při zachování odpovědnosti jednotlivých segmentů veřejné správy 

(stát, kraj, obec). MMR bude při metodické podpoře regionálního rozvoje zdůrazňovat klíčový význam 

strategického partnerství.  
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Jeden z nástrojů partnerství v regionech představují organizace destinačního managementu (společnosti 

tvořené za účelem koordinovaného rozvoje cestovního ruchu v destinaci, tvorby produktů cestovního 

ruchu, spolupráce se subjekty cestovního ruchu i propagace regionu jako destinace cestovního ruchu, 

atd.). MMR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Asociací krajů ČR a dalšími partnery připravilo 

systém kategorizace organizací destinačního managementu. Kategorizace organizací destinačního 

managementu byla vytvořena za účelem certifikace organizací destinačního managementu. Je zpracována 

ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost organizací destinačního managementu. 

Vymezuje kategorie organizací destinačního managementu a stanovuje pro ně závazné požadavky, na 

základě jejichž splnění může být organizace certifikována. Požadavky jsou definovány tak, aby co nejlépe 

zohledňovaly rozdílné předpoklady a potenciál cestovního ruchu v ČR.  

 

Kategorizace především upravuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního 

managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky certifikace. Hlavním cílem 

Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České 

republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a 

zahraničním trhu prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu. 

Tyto společnosti by zároveň měly spolupracovat s národní marketingovou agenturou CzechTourism. 

Současně je v rámci nového Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu 

Marketingové aktivity v cestovním ruchu možnost dotační podpory na aktivity / projekty certifikovaných 

krajských a oblastních organizací destinačního managementu. 

 

Jedním z nástrojů budování a využívání partnerství v regionech je od roku 2003 metoda LEADER, jež je 

v současném plánovacím období aplikována v ESIF jako Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 

Základními jednotkami metody LEADER jsou MAS, formalizovaná partnerství veřejného, neziskového a 

soukromého sektoru v regionech do 100 tisíc obyvatel/obcích do 25 tisíc obyvatel.  MAS na základě 

vlastních, komunitně projednávaných strategických plánů pomáhají konečným příjemcům připravovat a 

realizovat rozvojové projekty z vlastních, národních a především evropských fondů, kde jako jeden 

z integrovaných nástrojů disponují alokací téměř 18 mld. Kč. Principy činnosti MAS je podle metody 

LEADER integrace aktivit, inovace, síťování, plánování a řízení zdola, participace, běžné projekty 

zprostředkované MAS pro své území mají velikost 1–2 mil. Kč, ale v počtu desítek až stovek během 

plánovacího cyklu (7 let). V poslední době se řada MAS zapojila do plánování aktivit v oblasti školství 

(Místní akční plány rozvoje vzdělávání) nebo sociálních služeb (Střednědobé plány rozvoje sociálních 

služeb), velmi aktivní jsou MAS v podpoře konkurenceschopnosti svých regionů. Spolupráce partnerství tří 

sektorů bude rozvíjeno v rámci místní Agendy 21. 

 

V RAP jsou zmiňovány aktivity zaměřené na podporu spolupráce v rámci metody LEADER, či podpora 

projektů spolupráce subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Některé kraje spatřují jako 

způsob naplňování této aktivity podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).   

 

9.2.3 Vytváření podmínek pro intenzivnější zapojování obyvatel a sdružení do rozvoje území 

v souvislosti s posilováním identity regionů 

Obce, mikroregiony i kraje budou nabádány k maximálnímu zapojení obyvatel do rozvoje území. Pro účely 

adekvátního nalezení vhodných způsobů participace obyvatel lze využít existující metodiky participace2. 

Na národní úrovni bude i nadále vytvářen prostor pro diskuzi o vhodných nástrojích participace například 

prostřednictvím Národních dnů participace.  

                                                           
2 Například zde: http://www.paktparticipace.cz/dokumenty/metodika-participace 
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V RAP jsou jako relevantní aktivity zmiňovány kroky vedoucí k rozvoji všestranné spolupráce a k podpoře 

činnosti spolků (např. sborů dobrovolných hasičů).  

 

9.2.4 Rozvíjení přeshraniční a nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony EU  

 

V rámci cíle Evropské územní spolupráce bude pokračovat zejména prostřednictvím jejích programů 

realizovaných v současném programovém období EU 2014 – 2020 a plynule navazujících na minulé 

programové období 2007 – 2013, podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Tyto 

programy byly vymezeny při koncentraci vybraných tematických cílů daných nařízením EP a Rady(EU) č. 

1303/2013 a současně zohledňují potřeby regionů, pro něž jsou určeny. 

 

Programy přeshraniční spolupráce jsou opět zaměřeny na regionální a místní projekty s přeshraničním 

významem a v oblastech nadnárodní a meziregionální spolupráce je pak kladen důraz na inovativnost, 

sdílení zkušeností a přenos know-how v regionech zahrnujících více států. V programech budou například 

podporovány aktivity vedoucí k podpoře zaměstnanosti a mobility pracovních sil či podpoře sociálního 

začleňování, k posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a spolupráce mezi občany a 

institucemi, aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí, k zachování, ochraně, propagaci a rozvoji 

přírodního a kulturního dědictví, vzdělávání a ke snížení bezpečnostních rizik. 

 

V RAP jsou jako návazné aktivity uváděny kroky směřující k přípravě a realizaci projektů krajů 

s partnerskými regiony, podpora spolupráce na úrovni stávajících euroregionů, na úrovni mikroregionů a 

obcí, či obecně k přípravě a realizaci přeshraniční a nadnárodní spolupráce. Některé RAP pak explicitně 

zmiňují podporu spolupráce se sousedními regiony (např. Sasko, Bavorsko).   
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3. ZÁVĚR 
 
Akční plán SRR 2019–2020 je posledním implementačním dokumentem Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2014–2020. Období 2014–2020 bylo prvním, v němž byly akční plány v oblasti 

regionálního rozvoje vytvářeny. Byť se z pohledu MMR jedná o pozitivní posun v podpoře 

regionálního rozvoje, lze identifikovat řadu oblastí, které je nutné v období 2021+ dále 

zlepšovat. 

 

Akční plány Strategie regionálního rozvoje 2021+ by měly být konkrétnější a lépe popisovat 

jednotlivé typy intervencí. Do budoucna bude potřeba ve spolupráci s ostatními resorty 

definovat strukturu dotačních titulů a jejich územní dimenzi a zároveň dávat doporučení 

územním partnerům pro rozvoj „bez dotací.“ Aktivity budoucích akčních plánů by měly být 

jednoznačněji navázány na finanční zdroj určený k jejich realizaci, ať už se bude jednat o 

evropské, národní, či krajské zdroje. K naplnění této ambice by měla přispět i nově vznikající 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je ve srovnání s předchozí Strategií výrazně 

adresnější, obsahuje poměrně konkrétní typová opatření, na nichž je možné založit dílčí aktivity, 

a zároveň vzniká na půdorysu širokého spektra partnerů. Cílem je, aby nová Strategie 

regionálního rozvoje ČR  2021+ byla respektovaným národním dokumentem v oblasti regionální 

politiky.  

 

V období 2021+ se předpokládá, že ČR bude mít k dispozici menší alokaci z Evropských 

strukturálních a investičních fondů (dále „ESI fondy“). Česká regionální politika v novém 

programovém období EU bude muset být naplňována z velké části prostřednictvím národních 

dotačních titulů resortních ministerstev (za předpokladu stanovení územní dimenze) a dalších 

nedotačních nástrojů, které jsou dosud chápany jako komplementární zdroj ESI fondů. Pro 

efektivní využití národních dotačních titulů bude nutné systém více zpřehlednit a určit duplicity a 

překryvy jednotlivých resortů. MMR těmito kroky chce lépe naplňovat svou roli při koordinaci 

regionální politiky státu, která mu je dána kompetenčním zákonem. Úkolem MMR by mělo být 

územní usměrňování těchto intervencí tak, aby byly v souladu se Strategií regionálního rozvoje 

ČR, resp. s jejími akčními plány a respektovaly aktuální socioekonomickou situaci ČR. 

 

Pro efektivní zacílení podpory do budoucna je nezbytná spolupráce s regiony, která je základem 

pro posilování partnerského přístupu. Regiony, města a obce jsou pro MMR klíčoví zákazníci pro 

správné zacílení v rozvoji území. Důležitým aspektem bude i nadále podpora (nejen metodická) 

spolupráce obcí. Zejména se jedná o udržení principu partnerství v městských a venkovských 

oblastech. Pro venkovské oblasti bude i nadále nezbytné podporovat „rozvoj zespodu“, tj. 

rozvíjet nástroje mobilizace lokálního potenciálu. 
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Seznam zkratek 

AP SRR  Akční plán Strategie regionálního rozvoje 
APZ Aktivní politika zaměstnanosti 
ASZ Agentura pro sociální začleňování 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 
CENIA Česká informační agentura životního prostředí 
CLLD Community-led Local Development 
CZV Celkové způsobilé výdaje 
ČEPS Česká energetická přenosová soustava 
ČOV Čistička odpadních vod 
ČSÚ  Český statistický úřad 
DČOV Domovní čistírny odpadních vod 
DSO Dobrovolný svazek obcí 
DT Dotační titul 
ECVET Evropský systém kreditů pro odbornou přípravu a vzdělávání (European Credit System for 

Vocational Education and Training 
EO Ekvivalentní obyvatel 
EPC Energetické služby se zárukou 
ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 
FVE Fotovoltaická elektrárna 
ICT  Informační a komunikační technologie 
IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území 
IROP Integrovaný regionální operační program 
ITI Integrated Territorial Investments (Integrované územní investice) 
KAP Krajský akční plán 
KPSVL Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
MAS Místní akční skupina 
MAP Místní akční plán 
MD Ministerstvo dopravy 
MF Ministerstvo financí  
MK Ministerstvo kultury 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MMR – ORP Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky 
MO Ministerstvo obrany 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSp Ministerstvo spravedlnosti 
MŠ Mateřská škola 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
MZd Ministerstvo zdravotnictví 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NBÚ Národní bezpečností úřad 
NDT Národní dotační tituly 
NDÚD Národní dokument k územní dimenzi 
NNO Nestátní neziskové organizace 
NPŽP Národní program Životní prostředí 
NS MAS Národní síť Místních akčních skupin České republiky 
NSK Národní stálá konference 
NZÚ Nová zelená úsporám 
OP D Operační program doprava 
OP PIK Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  
OP PPR Operační program Praha – pól růstu ČR 
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OP Z  Operační program Zaměstnanost 
OP ŽP Operační program Životní prostředí 
ORP Odbor regionální politiky 
OZP Osoba se zdravotním postižením 
PPP Public Private Partnership 
PRV Program rozvoje venkova 
PS SRR Pracovní skupina ke Strategii regionálního rozvoje 
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PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 
RAP Regionální akční plán 
RSK Regionální stálá konference 
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 
SFRB Státní fond rozvoje bydlení 
SMO Svaz měst a obcí České republiky 
SMS Sdružení místních samospráv České republiky 
SO ORP Správní obvod ORP 
SPOV Spolek pro obnovu venkova České republiky 
SRP Strategické plánování ve školách a v územích 
SRR  Strategie regionálního rozvoje 
SUMF Sustainable Urban Mobility Framework  
SUMP Sustainable Urban Mobility Plan 
SUPM Společensky účelné pracovní místo 
SYPO Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 
TAČR Technologická agentura ČR 
ÚP ČR Úřad práce České republiky 
VaV Výzkum a vývoj 
VaVaI Výzkum, vývoj a inovace 
VPP Veřejně prospěšné práce 
ZSS Zákona o sociálních službách 



  
 

  

PŘÍLOHA 1: GESTOŘI A SPOLUGESTOŘI AKTIVIT AP SRR 
 

Aktivity AP SRR 2019-2020 gestor aktivity spolugestor 

1.1.1 Podpora inovační infrastruktury  MPO MŠMT 

1.1.2 Podpora propojování aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací MŠMT   

1.2.1 Zvyšování kvality výuky  MŠMT   

1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných výzkumných institucích a na univerzitách MŠMT,   

1.3.1 Budování infrastruktury pro regionální a městskou dopravu MD   

1.3.2 Budování infrastruktury pro dopravu v klidu  MD   

1.3.3 Budování infastruktury pro nemotorovou dopravu  MD   

1.3.4 Budování veřejných terminálů pro multimodální dopravu MD   

1.3.5 Rozvoj mezinárodních letišť  MD   

1.4.1 Doplnění chybějící dopravní infrastruktury  MD   

1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury  MŽP, MPO, MZe   

1.4.3 Doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury  MPO     

1.4.4 Doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch  MMR MZe 

1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a revitalizace zanedbaných částí města  MŽP, MMR     

1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný demografický vývoj  MŠMT    

1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání  MŠMT MPSV 

1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů ve vazbě na místní trh práce  MŠMT   

1.5.4 Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu  MPSV   

2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T)  MD   

2.1.2 Rozvoj silnic I. třídy zajišťujících strategické propojení center a rozvojových území MD   

2.1.3 Napojení na páteřní silniční infrastrukturu budováním obchvatů a přeložek MD   

2.2.1 Dostavba konkrétních úseků železniční sítě  MD   

2.2.2 Rekonstrukce nejvytíženějších železničních tratí  MD   

2.3.1 Výstavba a modernizace energetických sítí (v návaznosti na TEN-E)  MPO   

2.3.2 Zajištění bezpečnosti dodávek energií  MPO   

3.X.1 Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit  MPSV, MŠMT ÚV-ASZ 
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Aktivity AP SRR 2019-2020 gestor aktivity spolugestor 

3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání  MPSV ÚV-ASZ 

3.X.3 Zabránění vzniku lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s nízkým vzděláním  MPSV ÚV-ASZ 

3.X.4 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojením do pracovního procesu MPSV ÚV-ASZ 

3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické trendy a aktuální 
i budoucí potřeby  

MŠMT   

3.1.2 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotnických zařízení s ohledem na 
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby  

MZd   

3.1.3 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě sociálních služeb s ohledem na demografické 
trendy a aktuální i budoucí potřeby  

MPSV   

3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití  MŠMT, MK   

3.2.2 Provozování neformalizovaných aktivit s důrazem na aktivity cílené na mládež, seniory a znevýhodněné 
skupiny obyvatel  

MPSV   

3.2.3 Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity  MPSV   

3.2.4 Podpora kulturních památek MK   

3.3.1 Úpravy a rozšiřovaní kapacit bydlení v rozvojových územích pro vybrané znevýhodněné skupiny obyvatel podle 
specifických místních podmínek  

MMR   

4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit vzdělávání MŠMT   

4.1.2 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit základní zdravotní péče MZd   

4.1.3 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit sociálních služeb MPSV   

4.1.4 Zkvalitnění služeb trhu práce a zajištění kapacit a inovativního poskytování veřejných a neveřejných služeb  MPSV   

4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území s regionálními centry  MD   

4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky)  MD   

4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické infrastruktury  MPO, MŽP   

4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků  MPO   

4.3.2 Zvýšení technologické úrovně firem pořízením moderních strojů, zařízení, know-how a licencí MPO   

4.3.3 Podpora většího využívání inovací ve výrobě, managementu řízení a marketingu MPO   

4.3.4 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál  MMR, MK MZe 

5.1.1 Podpora rozvoje a diverzifikace malého a středního podnikání s ohledem na rozvojový potenciál periferního 
regionu  

MPO   

5.1.2 Podpora konceptu lokální ekonomiky MPO MZe 

5.1.3 Podpora podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních míst  MPO   

5.1.4 Podpora kulturních památek v periferních regionech MK MZe 

5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel  MŠMT, MPSV ÚV-ASZ 
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5.2.2 Zvýšení uplatnění flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnání v regionech s vysokou mírou 
nezaměstnanosti  

MPSV   

5.3.1 Zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a obslužnosti v periferních územích ve vazbě na příslušná centra  MD   

5.3.2 Podpora zajištění základních veřejných služeb  MPSV, MZd, MŠMT   

6.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží  MŽP   

6.1.2 Revitalizace brownfields v městských i venkovských oblastech  MŽP, MPO, MMR, MZe   

6.1.3 Rekultivace území po bývalé těžbě nerostných surovin MŽP, MPO, MMR, MZe   

6.2.1 Snížení produkce komunálního odpadu  MŽP, MPO   

6.2.2 Podpora prevence vzniku odpadů  MŽP,MPO   

6.2.3 Podpora inovativních přístupů k dalšímu materiálovému využití odpadů  MŽP, MPO   

6.2.4 Podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství MŽP, MPO   

6.3.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní podmínky a limity v území  MŽP, MPO   

6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek a 
skleníkových plynů, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech a 
úspory energie včetně sektoru bydlení 

MŽP, MPO, MMR   

6.4.1 Snižování koncentrace znečišťujících látek z dopravy MŽP, MD   

6.4.2 Provádění protihlukových opatření a zklidňování dopravy zejména v rozvojových územích  MD   

6.4.3 Realizace opatření na silnicích ve správě krajů a obcí, zlepšujících jejich migrační prostupnost  MŽP, MD   

6.5.1 Snížení odběru vod  MŽP, Mze   

6.5.2 Omezení úniků z vodovodní sítě  Mze   

6.5.3 Hospodaření se srážkovými vodami a opětovné využití vody MŽP, Mze   

6.5.4 Podpora vodohospodářské infrastruktury  MŽP, MZe   

6.5.5 Retence vody v krajině  MŽP, MZe   

7.1.1 Podpora péče o systémy sídelní zeleně v urbanistické struktuře sídel v návaznosti na adaptaci na změnu 
klimatu 

MŽP, MMR     

7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni  MŽP, MMR, Mze   

7.1.3 Aktivity proti suchu  MŽP, Mze   

7.1.4 Rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny a omezení její fragmentace  MŽP, MZe   

7.1.5 Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu  MŽP, MZe   

7.2.1 Preventivní protipovodňová opatření MŽP, MZe   

7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě blízká řešení, 
včetně vymezení území určených k řízeným rozlivům  

MŽP, MZe   

7.3.1 Obnova základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků nebo MMR   
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místních samospráv  

7.3.2 Odstranění nebo omezení možných důsledků pohrom, spočívajících v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality 
výkonu veřejné správy  

MMR   

8.1.1 Strategické a procesní řízení a legislativní změny s ohledem na potřeby rozvoje regionů  MMR   

8.1.2 Nastavení hodnocení kvality institucionálního prostředí úřadů veřejné správy a optimalizace procesů  MV   

8.1.3 Vytvoření podmínek a rámce pro prohlubování kvalifikace a kompetenčních dovedností úředníků veřejné 
správy 

MV   

8.2.1 Monitorování regionálního rozvoje s ohledem na jeho udržitelnost a posílení koordinace vazeb mezi veřejnými 
politikami  

MMR   

8.3.1 Metodická a koordinační podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě MV   

8.3.2 Zvyšování informovanosti jednotlivých aktérů veřejné správy včetně informovanosti veřejnosti 

MV, MMR, MD, 
MPO,MŽP,MZe, MŠMT, 

MZd, MK 
  

9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického plánování na všech úrovních MMR   

9.1.2 Podpora a koordinace strategického a územního plánování  MMR   

9.1.3 Posílení spolupráce při plánování na úrovni regionálních center a jejich zázemí MMR   

9.2.1 Podpora dobrovolné meziobecní spolupráce  MV   

9.2.2 Vytváření partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na místní a regionální úrovni  MMR   

9.2.3 Vytváření podmínek pro intenzivnější zapojování obyvatel a sdružení do rozvoje území v souvislosti s 
posilováním identity regionů  

MMR   

9.2.4 Rozvíjení přeshraniční a nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony EU  MMR   

  



76 
 

PŘÍLOHA 2: SEZNAM NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ REALIZOVANÝCH V LETECH 2019–20203 
 
Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

MD Podpora obnovy historických železničních 
kolejových vozidel pro období 2017 –
2020 

obnova historických kolejových železničních vozidel – 
národní program 

FO, PO včetně spolků, zájmových sdružení                                              
4,00     

                                           
4,00     

MD Podpora obnovy historických železničních 
kolejových vozidel pro období 2017 –
2020 

obnova historických kolejových železničních vozidel – 
národní program 

FO, PO včetně spolků, zájmových sdružení                                              
4,00     

                                           
4,00     

MD Pořízení a modernizace železničních 
kolejových vozidel 

pořízení kolejových vozidel pro služby obecného 
hospodářského zájmu 

dopravci zajišťující veřejné služby v přepravě 
cestujících, objednatelé veřejných služeb 

prostředky EU 
4000 mil. Kč, 
prostředky 
státního 
rozpočtu 0 Kč  

prostředky EU 
3500 mil. Kč, 
prostředky 
státního 
rozpočtu 0 Kč  

MD Křížení komunikací výstavba, modernizace a opravy místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení 
s nadřazenou dopravní infrastrukturou 

ŘSD ČR, SŽDC, vlastník nebo provozovatel 
regionální dráhy; kraj jako vlastník silnice II. 
nebo III. Třídy, nebo příspěvková organizace 
zřízená krajem, která vykonává správu tohoto 
majetku ve vlastnictví kraje; obec jako vlastník 
místní komunikace nebo veřejně přístupné 
účelové komunikace ve smyslu 

  

MD Vybavení letišť vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky 
sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními 
činy 

právnická či fyzická osoba se sídlem nebo 
organizační složkou v České republice, která je 
provozovatelem letiště, na kterém ani v 
jednom z předcházejících pěti let nepřesáhl 
počet odbavených cestujících maximální počet 
1 milion za rok 

 
40, 00 
z rozpočtu 
SFDI 

 

MD Cyklistické stezky výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování 
jízdních pruhů pro cyklisty 

obce, organizační složka obce, svazek obcí, kraj 200,00 
z rozpočtu 
SFDI 

 

MF Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního školství 
v okolí velkých měst 

Navýšení kapacity základních devítiletých škol v působnosti a 
majetku obcí 
 
Dotační program je určen pouze pro plně organizované ZŠ 
zřizované obcemi. Jedná se o pomoc obcím postižených 
rezidenční suburbanizací. Stravovací zařízení, tělocvičny, 
družiny a další zázemí lze financovat pouze, pokud potřeba 
jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících 
školu. Finanční prostředky státního rozpočtu jsou účelově 

obce 1 008,8 400 

                                                           
3 Seznam dotačních titulů je aktuální k datu předložení materiálu vládě ČR, v průběhu  
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

určeny na úhradu nákladů stavební, příp. technologické části 
stavby.  

MF Majetkové vypořádání pozemků pod 
stavbami silnic II. a III. třídy 

Refundace nákladů krajů spojené s výkupy pozemků 
 
Vláda svým usnesením č. 508/2016 schválila pokračování 
tohoto dotačního programu do 31. 12. 2019. 

kraje 40   

MK Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón 

obnova kulturních památek nacházejících se v nejcennějších 
částech našich historických měst prohlášených za památkové 
rezervace a památkové zóny 

obce, církev, jiné PO a FO, kraj, hl. m. Praha     

MK Program péče o vesnické památkové 
rezervace a zóny a krajinné památkové 
zóny 

Obnova kulturních památek nacházejících se ve vesnických 
památkových rezervacích a zónách a v krajinných 
památkových zónách. 

obce, církev, jiné PO a FO, kraj     

MK Program Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností     

zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které 
se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, popř. obnova 
movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako 
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato 
stavba kulturní památkou, a obnova movitých kulturních 
památek v případě, že se nejedná o restaurování, např. 
obnova kolejových vozidel, strojů apod. 

obce, církev, jiné PO a FO, kraj     

MK Program restaurování movitých 
kulturních památek 

náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých 
kulturních památek, zejména takových, které jsou 
významnými díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách 
zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací 
nebo náboženské účely 

obce, církev, jiné PO a FO, kraj, hl. m. Praha     

MK Program Podpora pro památky UNESCO tvorba a překlad management plánů a nominačních 
dokumentací 
vědecko-výzkumné projekty vztahující se k českým 
památkám zapsaným na Seznamu světového dědictví a 
Indikativním seznamu ČR  
prezentace, osvěta a edukace ve stejné oblasti 

města, kraje, spolky, podnikatelské subjekty, 
AV ČR, NPÚ 

    

MK Program záchrany architektonického 
dědictví 

Zachování a obnova ohrožených nemovitých kulturních 
památek, které tvoří nejcennější součást národního 
kulturního dědictví, zejména velkých stavebních objektů, 
národních kulturních památek a památek UNESCO 

obce, církev, jiné PO a FO, kraj, ČR, hl. m. Praha     

MK Havarijní program stavební práce spojené s obnovou kulturní památky včetně 
restaurátorských prací, zejména však statické zajištění 
objektu, oprava krovu a střechy. 

obce, církev, jiné PO a FO, kraj, hl. m. Praha     

MK Podpora regionálních kulturních tradic podpora spojená s významnými výročími měst a obcí, s 
významnými výročími kulturně-historických událostí a s 
významnými výročími význačných osobností českého původu 
působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) 

FO a PO (zejména obce, města, spolky, hl. m. 
Praha) 
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou 
považována výročí kulatá (např. 100., 200., 500. či 700. 
výročí), popř. výročí půlkulatá (např. 150., 250., 550. či 750. 
výročí) 

MK Kulturní aktivity na podporu projektů 
profesionálního umění 

profesionální kulturní aktivity v oblasti alternativní a klasické 
hudby, výtvarného umění, divadla a tance 

spolky, FO a PO v příslušné oblasti   

MK Programu státní podpory festivalů 
profesionálního umění 

profesionální festivaly v oblasti hudby, výtvarného umění, 
divadla, tance a literatury. 

spolky a PO v příslušné oblasti   

MK Podpora literárních akcí literární festivaly a přehlídky, 
cykly literárních přednášek s dlouhodobou koncepcí, 
literární soutěže, výstavní projekty, dílny, sympozia, 
semináře, konference, propagační pořady, tvůrčí pobyty, 
celoroční popularizační a informační činnost 

FO a PO v příslušné oblasti   

MK Podpora literárních periodik literární a literárně-kulturní periodika FO a PO   

MK Podpora vydávání knih vydávání neperiodických publikací (tištěných knih) FO a PO   

MK Podpora vydání české literatury v 
překladu 

vydání celých knih, tematických čísel časopisů nebo úryvků 
v cizím jazyce 

FO a PO   

MK Program Veřejné informační služby 
knihoven – VISK 

1. Koordinační centrum programu a implementace Koncepce 
rozvoje knihoven v ČR 
2. Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT 
3. Informační centra knihoven 
5. Retrospektivní konverze katalogů 
6. Zpřístupňování vzácných dokumentů 
7. Ochrana a digitalizace ohrožených dokumentů 
8. Informační zdroje 
9. Souborný katalog CASLIN a soubor národní identity ČR 

spolky a PO v příslušné oblasti   

MK Knihovna 21. století – K 21 podpora práce s národnostními menšinami a integrace 
cizinců, 
podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro 
občany se zdravotním postižením,  
kulturní, výchovná a vzdělávací činnost 

spolky a PO v příslušné oblasti   

MK Program podpory rozšiřování a přijímání 
informací v jazycích národnostních 
menšin 

periodický tisk vydávaný v jazycích národnostních menšin, 
rozhlasové a televizní vysílání v jazycích národnostních 
menšin 

FO a PO v příslušné oblasti   

MK Podpora v oblasti kinematografie a médií Organizace festivalů a přehlídek audiovizuální tvorby, 
Popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií, 
Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi, 
Odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi, 
Odborné publikace, 
Filmová, audiovizuální a mediální výchova, 
Propagace kinematografie a audiovize, 
Diverzifikace programu kin a práce s publikem 

spolky, OPS a PO v příslušné oblasti   
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

MK Podpora kulturních projektů vysílaných 
do zahraničí 

Živé umění a literární projekty, 
Kulturní dědictví, 
Současné výtvarné umění, architektura a design, 
Projekty týkající se významných českých kulturně-
historických výročí  

FO a PO v příslušné oblasti   

MK Program na podporu aplikovaného 
výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity 

výzkum v oblasti kulturního dědictví a aplikace, 
výzkum v oblasti národní identity 

výzkumné organizace 425 425 

MK Podpora rozvoje náboženských a 
nábožensko-kulturních aktivit spolků 

jednorázové kulturní akce a dlouhodobé činnosti duchovně-
kulturního charakteru  

spolky v příslušné oblasti   

MK Podpora významných kulturních aktivit 
církví a náboženských společností 

jednorázové kulturní akce a dlouhodobé činnosti duchovně-
kulturního charakteru 

NNO v příslušné oblasti   

MK Podpora tradiční lidové kultury dokumentace, identifikace a prezentace projevů tradiční 
lidové kultury, 
zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů, 
výzkumná činnost, 
shromažďování dokladů o projevech tradiční lidové kultury, 
dokumentace a záznamy tradičních technologií, 
popularizace a prezentace shromážděných dokladů, výstavní 
činnost, předvádění technologií lidových řemesel, 
podpora výjimečných edičních počinů 

FO a PO v příslušné oblasti (např. spolky, 
ústavy, obce, atd.) 

  

MK Podpora kulturních aktivit zdravotně 
postižených občanů a seniorů 

terapeutické funkce kultury jako kompenzace pro zdravotně 
postižené, 
umělecká tvorba zdravotně znevýhodněných občanů, 
kulturní aktivity pro seniory a zdravotně postižené, 
odstraňování informačních a technických bariér přístupu ke 
kultuře pro znevýhodněné skupiny 

FO a PO v příslušné oblasti (např. spolky, 
ústavy, obce, atd.) 

  

MK Podpora rozvoje zájmových kulturních – 
mimouměleckých aktivit 

aktivity zaměřené na vzdělávání dětí v kultuře, 
kulturně-vzdělávací aktivity se zaměřením na etiku a 
prevenci sociálně-patologických jevů, 
kulturní aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny 

FO a PO v příslušné oblasti (např. spolky, 
ústavy, obce, atd.) 

  

MK Podpora neprofesionálních uměleckých 
aktivit 

neprofesionální umění v oblasti tance, hudby, divadla, lidové 
slovesnosti a vizuální tvorby, 
aktivity spojené s publikační činností, 
aktivity specifické pro věkové skupiny (dětské, studentské, 
seniorské) 

FO a PO v příslušné oblasti (např. spolky, 
ústavy, obce, atd.) 

  

MK Podpora zahraničních kontaktů v oblasti 
neprofesionálních uměleckých aktivit 

přeshraniční aktivity neprofesionálního umění v oblasti 
amatérského divadla, tanečního umění, folklórních souborů, 
pěveckých sborů a orchestrů 

FO a PO v příslušné oblasti (např. spolky, 
ústavy, obce, atd.) 

  

MK Podpora kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících v České 
republice 

umělecké, kulturně-vzdělávací a výchovné aktivity 
příslušníků národnostních menšin ČR, 
multietnické kulturní akce, 

FO a PO v příslušné oblasti (např. spolky, 
ústavy, obce, atd.) 
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publikační činnost a dokumentace národní kultury 

MK Podpora integrace příslušníků romské 
menšiny 

umělecké, kulturně-vzdělávací a výchovné aktivity 
příslušníků romské menšiny, 
publikační činnost a dokumentace romské kultury 

pouze PO v příslušné oblasti (např. spolky, 
ústavy, obce, atd.) 

  

MK Program poskytování příspěvků na tvůrčí 
nebo studijní účely v oblasti 
neprofesionálního umění a tradiční 
lidové kultury 

tvůrčí nebo studijní činnost v oblasti neprofesionální kultury FO v příslušné oblasti   

MK Program Kulturní aktivity v památkové 
péči 

literární díla, konference, přednášky, výstavy a soutěže 
zaměřené na památkovou péči 

spolky, OPS, sdružení PO   

MK Podpora projektů zaměřených na 
poskytování standardizovaných 
veřejných služeb muzeí a galerií 

aktivity zaměřené na zlepšování služeb muzeí a galerií obce a města, kraj, hl. m. Praha   

MK Podpora projektů výchovně vzdělávacích 
aktivit v muzejnictví 

Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek 
evidovaných v CES, 
Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj 
školních vzdělávacích 
programů 

obce a města, kraj, hl. m. Praha   

MK Podpora expozičních a výstavních 
projektů 

instalace expozic a výstav, 
zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

vlastníci sbírky muzejní povahy zapsané v CES 
MK ČR, hl. m. Praha 

  

MK Akviziční fond nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým 
způsobem přestavující vývoj výtvarného umění v České 
republice 

subjekty hospodařící se sbírkami muzejní 
povahy 

  

MK Výkupy předmětů kulturní hodnoty 
mimořádného významu 

nákup předmětu výrazné kulturní hodnoty nebo se statutem 
kulturní památky 

subjekty hospodařící se sbírkami muzejní 
povahy 

  

MK Integrovaný systém ochrany movitého 
kulturního dědictví 

ochrana předmětů movitého kulturního dědictví 
dokumentace a inventarizace předmětů movitého 
kulturního dědictví 

soukromé a právnické osoby vlastnící nebo 
spravující předmět movitého kulturního 
dědictví 

  

MK Program kulturní aktivity – Podpora 
projektů spolků a pobočných spolků 

Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního 
dědictví, 
Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru 
muzejnictví, 
Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu, 
Zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění 

spolky a pobočné spolky v oblasti ochrany 
movitého kulturního dědictví 

  

MMR4  Podpora obnovy místních komunikací Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních 
komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
konkrétně na: (a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a 

obce do 3000 obyvatel 

190 Není známo 

                                                           
4 Podrobné informace o všech národních dotačních titulech MMR jsou dostupné zde: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace.  

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace
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krajnic, odpočívky, přidružené a přidané pruhy, parkovací 
zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, (b) 
místní komunikace vedené na mostních objektech 
(nadjezdy), včetně těchto objektů, (c) napojení místní 
komunikace na příslušnou pozemní komunikaci, je-li tato v 
majetku obce, (d) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy 
dané místní komunikace: obnovu kanalizace, včetně úprav k 
odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění 
povrchových vod z této komunikace) a obnovu propustků, 
ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, 
opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, teras, 
násypů a svahů, dělících pásů, příkopů.  

MMR  Podpora obnovy sportovní infrastruktury Podporovány budou akce zaměřené na:  
(a) obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a 
sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, 
(b) na obnovu školních tělocvičen 

obce do 3000 obyvatel 450 

MMR  Podpora obnovy staveb a zařízení 
dopravní infrastruktury 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) 
propustků, (b) mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní 
nerovnosti, (c) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na 
občanskou vybavenost obcí, (d) zastávek linkové osobní 
dopravy a hromadné veřejné dopravy. Podporovány budou 
akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání 
není zpoplatnění a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být 
budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí 
sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka 
programu.  

obce do 3000 obyvatel 

20 

MMR  Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Akce zaměřené například na obnovu a údržbu venkovské 
zástavby, komplexní úpravu veřejných prostranství a obnovu 
a zřizování veřejné zeleně.  

obce do 3000 obyvatel 
35 

MMR  Rekonstrukce a přestavba veřejných 
budov 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných 
budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. 
Např. kulturní domy, obecní domy, multifunkční domy, 
školní budovy. 

obce do 3000 obyvatel 

100 

MMR  Revitalizace veřejných ploch v 
zastavěném území obce 

Podpora kompletní revitalizace/obnovy veřejného 
prostranství – návsí a náměstí včetně veřejné zeleně a 
dalších prostor, které jsou přístupné široké veřejnosti bez 
omezení. Podporovány budou akce komplexního charakteru, 
nikoliv jednotlivé součásti revitalizace, které lze financovat z 
jiných DT podprogramu, nebo OPŽP. Pro rok 2019 není 
vyhlášen. 

obce do 3000 obyvatel nevyhlášen 

MMR  Obnova drobných sakrálních staveb a 
hřbitovů 

Akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb 
nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou 

obce do 3000 obyvatel 20 
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prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka 
podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako 
kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž. Dále pak na 
obnovu prostoru hřbitovů nebo hřbitovní zdi.  

MMR  Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku 

Akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je 
hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno 
a jsou veřejně přístupné. Např. obnova nebo vybudování 
veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, 
obnova obecních koupališť lokálního charakteru, obnova 
nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma 
cyklostezek), obnova nebo vybudování zařízení pro 
volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, 
komunitní a spolkovou činnost).  

obce do 3000 obyvatel 70 

MMR  Podpora dostupnosti služeb Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování 
služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. 
Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, 
přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou 
následně nabídnuty k provozování za transparentních a 
tržních podmínek.  

Obce do 1000 obyvatel, DSO 20 

MMR  Sdílené vybavení komunální technikou Podpora je určena na nákup komunální techniky, která bude 
sdílená v rámci dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“). 
Podpora je určena na pořízení traktorů včetně doplňků 
sloužících k údržbě komunikací, trávníků, veřejných 
prostranství, nákladních automobilů, žacích strojů, 
mulčovačů, štěpkovačů apod. Není pro rok 2019 vyhlášen.  

DSO nevyhlášen 

MMR  Podpora venkovské pospolitosti a 
spolupráce na rozvoji obcí 

Podporovány budou akce zaměřené na prezentaci 
úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
s nadregionálním dosahem, výměnu zkušeností při přípravě 
projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s 
nadregionálním dosahem, odborné vzdělávání starostů 
související s výkonem jejich funkce  

Obce do 3000 obyvatel, DSO 5 

MMR  Podpora obnovy místních komunikací Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních 
komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
konkrétně na: (a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a 
krajnic, odpočívky, přidružené a přidané pruhy, parkovací 
zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, (b) 
místní komunikace vedené na mostních objektech 
(nadjezdy), včetně těchto objektů, (c) napojení místní 
komunikace na příslušnou pozemní komunikaci, je-li tato v 
majetku obce, (d) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy 
dané místní komunikace: obnovu kanalizace, včetně úprav k 

Obce s 3001–10000 obyvateli 200 
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odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění 
povrchových vod z této komunikace) a obnovu propustků, 
ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, 
opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, teras, 
násypů a svahů, dělících pásů, příkopů. 

MMR  Podpora obnovy sportovní infrastruktury Podporovány budou akce zaměřené na:  
(a) obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a 
sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, 
(b) na obnovu školních tělocvičen 

Obce s 3001–10000 obyvateli 150 

MMR  Podpora obnovy staveb a zařízení 
dopravní infrastruktury 

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) 
propustků, (b) mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní 
nerovnosti, (c) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na 
občanskou vybavenost obcí, (d) zastávek linkové osobní 
dopravy a hromadné veřejné dopravy. Podporovány budou 
akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání 
není zpoplatnění a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být 
budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí 
sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka 
programu.  

Obce s 3001–10000 obyvateli nevyhlášen 

MMR  Podpora obnovy místních komunikací Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních 
komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
konkrétně na: (a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a 
krajnic, odpočívky, přidružené a přidané pruhy, parkovací 
zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, (b) 
místní komunikace vedené na mostních objektech 
(nadjezdy), včetně těchto objektů, (c) napojení místní 
komunikace na příslušnou pozemní komunikaci, je-li tato v 
majetku obce, (d) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy 
dané místní komunikace: obnovu kanalizace, včetně úprav k 
odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění 
povrchových vod z této komunikace) a obnovu propustků, 
ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, 
opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, teras, 
násypů a svahů, dělících pásů, příkopů. 

Obce s více než 10000 obyvateli (mimo ITI a 
IPRŮ) 

190 

MMR  Podpora obnovy sportovní infrastruktury Podporovány budou akce zaměřené na: (a) obnovu školních 
hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), 
které slouží pro hodiny tělesné výchovy, (b) na obnovu 
školních tělocvičen  

Obce s více než 10000 obyvateli (mimo ITI a 
IPRŮ) 

nevyhlášen 

MMR  Podpora obnovy staveb a zařízení 
dopravní infrastruktury 

 Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) 
propustků, (b) mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní 
nerovnosti, (c) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na 

Obce s více než 10000 obyvateli (mimo ITI a 
IPRŮ) 

Nevyhlášen 
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občanskou vybavenost obcí, (d) zastávek linkové osobní 
dopravy a hromadné veřejné dopravy. Podporovány budou 
akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání 
není zpoplatnění a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být 
budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí 
sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka 
programu. 

MMR  Veřejné osvětlení   Obec, která požádala o dotaci z programu 
EFEKT 

Nevyhlášen 

MMR  

Podpora revitalizace území 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Obce s návaznosti na SVL, kraj 

450 Není známo 
MMR  Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské 

využití 
Obec, kraj  

MMR  Studie využití vládou doporučených brownfieldů Obec, kraj 

MMR  Odstraňování bariér v budovách domů s 
pečovatelskou službou a v budovách 
městských a obecních úřadů 

  Obce 

200 Není známo 

MMR  Euroklíč   NNO 

MMR  Obnova obecního a krajského majetku po 
živelních pohromách 

  Obce, kraje 
50 Není známo 

MMR  Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny Horské služby ČR, o.p.s. 

Výstavba nových horských stanic, garáží; rekonstrukce 
stávajících horských stanic; nákup pozemků pro výstavbu; 
nákup pozemků ke stávajícím nemovitostem; strojní 
investice (víceúčelové vozidlo, sněžný skútr, terénní 
čtyřkolka, terénní šestikolka, terénní vozidlo, manažerské 
vozidlo, rolba, nákladní přívěs + svozové prostředky 

Horská služba ČR, o.p.s. 

75 47 

MMR  

Národní program podpory cestovního 
ruchu 

Podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 
DT č. 1: Podpora nadregionálních aktivit 
DT č. 2: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 
DT č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury 

 Aktivity spadající do oblasti: monitoring 
návštěvnosti, doplňkové služby a vybavenost 
dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, 
vodní, cyklo, pěší a další udržitelné formy 
turistiky, úpravy lyžařských běžeckých tras, 
navigační a informační systémy pro účastníky 
cestovního ruchu, ekologicky šetrná doprava 
návštěvníků v turistických regionech, 
doprovodná infrastruktury cestovního ruchu. 150 Není známo 

MMR  Podprogram: Marketingové aktivity v cestovním ruchu  
DT č. 1: Marketingové aktivity na úrovni krajů 
DT č. 2: Marketingové aktivity na oblastní úrovni 
DT č. 3: Marketingové aktivity na národní a nadregionální 
úrovni 

 Aktivity spadající do oblasti: řízení destinace, 
marketingové výzkumy, tvorba a inovace 
produktu, branding destinace, distribuce 
produktu cestovního ruchu, marketingové 
partnerství, komunikace.  

MMR  Podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 
DT č. 1: Podpora nadregionálních aktivit 

 Aktivity spadající do oblasti: monitoring 
návštěvnosti, doplňkové služby a vybavenost 
dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, 
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DT č. 2: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 
DT č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury 

vodní, cyklo, pěší a další udržitelné formy 
turistiky, úpravy lyžařských běžeckých tras, 
navigační a informační systémy pro účastníky 
cestovního ruchu, ekologicky šetrná doprava 
návštěvníků v turistických regionech, 
doprovodná infrastruktury cestovního ruchu. 

MMR  Podprogram: Marketingové aktivity v cestovním ruchu  
DT č. 1: Marketingové aktivity na úrovni krajů 
DT č. 2: Marketingové aktivity na oblastní úrovni 
DT č. 3: Marketingové aktivity na národní a nadregionální 
úrovni 

 Aktivity spadající do oblasti: řízení destinace, 
marketingové výzkumy, tvorba a inovace 
produktu, branding destinace, distribuce 
produktu cestovního ruchu, marketingové 
partnerství, komunikace.  

100 

MMR  Podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 
DT č. 1: Podpora nadregionálních aktivit 
DT č. 2: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 
DT č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury 

 Aktivity spadající do oblasti: monitoring 
návštěvnosti, doplňkové služby a vybavenost 
dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, 
vodní, cyklo, pěší a další udržitelné formy 
turistiky, úpravy lyžařských běžeckých tras, 
navigační a informační systémy pro účastníky 
cestovního ruchu, ekologicky šetrná doprava 
návštěvníků v turistických regionech, 
doprovodná infrastruktury cestovního ruchu. 

MMR  Podprogram: Marketingové aktivity v cestovním ruchu  
DT č. 1: Marketingové aktivity na úrovni krajů 
DT č. 2: Marketingové aktivity na oblastní úrovni 
DT č. 3: Marketingové aktivity na národní a nadregionální 
úrovni 

 Aktivity spadající do oblasti: řízení destinace, 
marketingové výzkumy, tvorba a inovace 
produktu, branding destinace, distribuce 
produktu cestovního ruchu, marketingové 
partnerství, komunikace.  

MMR  Výstavba podporovaných bytů – 
Pečovatelské byty 

  Právnické osoby včetně obcí   

MMR  Výstavba podporovaných bytů – 
Komunitní domy seniorů 

  Právnické osoby včetně obcí   

MMR  Výstavba technické infrastruktury   Obec   

MMR  

Bytové domy bez bariér 

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění 
bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do 
výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím 
nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu 
stavebně technické předpoklady. 

Vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů 
nebo společenství vlastníků bytových jednotek 
(včetně obcí) 15 Není známa 

MMR  Výstavba nájemních bytů v oblastech se 
strategickou průmyslovou zónou 

(1) novostavba bytového domu; (2) stavební úpravy, kterými 
vznikne nový nájemní byt z prostorů určených k jiným 
účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném 
domě; (3) nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový 
byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě; (4) 
stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt 
způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy; (5) 

Obce do 40 tisíc obyvatel v dojezdové 
vzdálenosti 30 km od zóny 
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stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, 
ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj 
vznikne bytový dům 

MMR  Výstavba technické infrastruktury v 
oblastech se strategickou průmyslovou 
zónou 

Výstavba dopravní a technické infrastruktury (místní 
komunikace, vodovod, kanalizace).  

Obce do 40 tisíc obyvatel v dojezdové 
vzdálenosti 30 km od zóny 

  

MMR  Podpora územně plánovaních činností 
obcí – Územní plán 

  Obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu 
a mimo obce, které pořídily/pořizují územní 
plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení 
návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z 
Programu rozvoje venkova). 

25 Není známa 

MMR  Architektonické a urbanistické soutěže 
obcí 

  Obce 

MO Rozvoj vojenských tradic Uskutečnění veřejných pietních aktů k uctění památky 
padlých vojáků, při kterých je zabezpečena i účast válečných 
veteránů. Činnosti spojené s oslavami státoprávních výročí a 
připomínání si oběti světových válek. Oslavy a připomínání 
významných válečných událostí, osvobození obcí, ukončení 
světových válek, nasazení našich jednotek v jednotlivých 
bojových operacích nebo připomínání životních výročí 
vojenských osobností. Dále organizace přednášek, besed, 
výstav, seminářů, tematických a projektových dnů na dané 
téma, ukázky výstroje, techniky, výzbroje a výcviku.  

spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

 není známa  není známa 

MO Péče o válečné veterány Program se realizuje prostřednictvím projektů NNO, které 
slouží k zajištění osobního a telefonického styku s válečnými 
veterány; zprostředkování informovanosti válečných 
veteránů o činnosti MO, Armády ČR a NNO a jejich zapojení 
do činnosti NNO; poskytování poradenství válečným 
veteránům, zprostředkování služeb sociální prevence pro 
tyto osoby a k vyhodnocení získaných informací a zajištění 
zpětné vazby pro poskytovatele dotace. 

spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

 není známa  není známa 

MO Podpora rovných příležitostí žen a můžu 
v ozbrojených silách 

Program se realizuje prostřednictvím projektů, které slouží k 
předávání a sdílení objektivních informací české veřejnosti o 
úloze a významu žen a mužů v ozbrojených silách a podpoře 
rovnosti žen a mužů formou: (a) organizace seminářů, besed, 
výstav, tematických dnů a přednášek, (b) konání soutěží a 
her na dané téma 

spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

 není známa  není známa 

MO Příprava občanů k obraně státu Podporované činnosti program se realizují prostřednictvím 
projektů organizací, které slouží ke sdílení informací o 
zásadách a povinnostech občanů při zajišťování obrany 
státu. (a) organizace besed, přednášek, výstav, tematických 
a projektových dnů a ukázek pro žáky základních škol a 

spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

 není známa  není známa 
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studenty středních škol, (b) organizace praktických cvičení, 
táborů pro děti a mládež, pobytů v přírodě a dalších 
mimoškolních aktivit zaměřených výhradně na problematiku 
brannosti, (c) organizace herních a soutěžních aktivit pro děti 
a mládež spojených s branností. 

MO Podpora branně-sportovních a 
technických aktivit obyvatelstva 

Program se realizuje prostřednictvím projektů organizací, 
které slouží k napomáhání získávání dovedností a návyků 
populace využitelných při obraně státu i v jiných krizových 
situacích, k rozvoji specifických schopností, využitelných po 
vyhlášení stavu ohrožení státu a ke zvyšování fyzické 
zdatnosti a odolnosti obyvatelstva. Konání teoretického i 
praktického branně-sportovního a technického výcviku, 
outdoorových aktivit s branně-sportovním a technickým 
zaměřením využitelných při zvládání krizových situací 
vojenského i nevojenského charakteru, a to například 
sebeobrany, střeleckých sportů, orientace v terénu, práce s 
mapou, radioamatérství, parašutizmu, potápění, kynologie, 
leteckých sportů a motorizmu (řidičské dovednosti i 
technické aspekty). 

spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně 
prospěšné společnosti, církevní právnické 
osoby 

 není známa   není známa 

MO Péče o válečné hroby výstavba, technické zhodnocení, oprava a přemístění 
válečných hrobů a pietních míst 

vlastníci válečných hrobů  není známa  není známa 

MPO TRIO podpora průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací: mzdy pracovníků, užitý materiál, smluvní výzkum, 
odpisy, režijní náklady 

podniky v účinné spolupráci s nezávislými VO, 
zaměření na KETs (klíčové technologie)  
příjemci z celé ČR vč. zahraničních (EHS + 
Švýcarsko) a včetně Prahy 

 není předem 
stanoveno 
celková 
alokace 3,7 
mld. Kč  

 není předem 
stanoveno 
celková 
alokace 3,7 
mld. Kč  

MPO EFEKT - státní program na podporu úspor 
energie 2017 – 2021 

realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování 
účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti, 
provoz středisek EKIS, vzdělávání, zpracování projektové i 
územní dokumentace (podpora úspor energie) 

v závislosti na podpořené aktivitě 
podnikatelské i veřejné subjekty 

 není předem 
stanoveno, 
odhadem 150  

 není předem 
stanoveno, 
odhadem 150  

MPO ENERG zvýhodněné úvěry sloužící ke snížení energetické náročnosti 
nebo využití OZE pro vlastní činnost příjemce za účelem 
dosažení úspor energie 

malé a střední podniky 
pouze na území hl. m. Prahy 

 není předem 
stanoveno, 
závisí na 
výnosu z 
prodeje 
emisních 
povolenek, 
odhadem 
max. 150  

 není předem 
stanoveno, 
závisí na 
výnosu z 
prodeje 
emisních 
povolenek, 
odhadem max. 
150  

MPO Regenerace a podnikatelské využití 
brownfieldů 

revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a 
jejich přeměny na průmyslové plochy do 10 ha, revitalizace 
objektů pro průmysl a podnikání 

kraje, města a obce  není předem 
stanoveno 
požádáno o 

 není předem 
stanoveno 
požádáno o 



88 
 

Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

500  600  

MPO Vadium záruky za nabídky ve výběrových nebo zadávacích řízeních, 
navazuje na předchozí obdobný program Záruka  

malé a střední podniky  není předem 
stanoveno, 
kontinuální 
příjem žádostí  

 není předem 
stanoveno, 
kontinuální 
příjem žádostí  

MPO Program na podporu podnikatelských 
nemovitostí a infrastruktury 

podpora projektů výstavby, přípravy, rozvoje nebo 
regenerace v průmyslových zónách se zaměřením na 
zpracovatelský průmysl, a projektů vyvolaných investic 

obce, svazky obcí, města, kraje, státní podniky, 
příspěvkové organizace státu a organizační 
složky státu 

 alokováno 
210 
požádáno o 
512  

 není předem 
stanoveno 
požádáno o 1 
332  

MPSV Dotace MPSV sociálním službám s 
nadregionální či celostátní působností 
(dle § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách). 

Podpora sociálních služeb. Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. 

                                        
200,00     

                                      
200,00     

MPSV Dotace organizacím cvičícím asistenční 
psy  

Cílem dotačního programu je přispět ke zlepšení podmínek 
sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a 
situace v oblasti zajištění financování pořízení, výcviku a 
přidělování psů se speciálním výcvikem osobám se 
zdravotním postižením, a to prostřednictvím dotací 
poskytnutých organizacím cvičícím asistenční psy. 

Organizace zajišťující výcvik asistenčních psů, 
kterou je spolek, ústav nebo obecně prospěšná 
společnost podle zákona č. 89/2012 Sb., která 
má jako předmět činnosti výcvik asistenčních 
psů. 

                                             
2,00     

                                           
2,00     

MPSV Podpora veřejně účelných aktivit 
seniorských a proseniorských organizací 
s celostátní působností 

Cílem dotačního programu je podpora veřejně účelných 
aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní 
působností, které spočívají zejména v hájení práv a zájmů 
seniorů. Z dotačního programu lze podpořit čtyři tematické 
okruhy činností: organizační, administrativní a technická 
podpora veřejně účelných aktivit; mezinárodní spolupráce a 
zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících 
zájmy seniorů; informační a osvětová činnost na podporu 
plnohodnotného života seniorů; poradenství a právní pomoc 
v oblasti ochrany práv seniorů. 

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF.                                            
18,00     

                                        
18,00     

MPSV Rodina Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, 
které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají 
posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné 
vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při 
harmonizaci práce a rodiny. Cílem je poskytnout komplexní 
pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a 
prarodičů). V dotačním řízení jsou podporovány dvě dotační 
oblasti: I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, II. Podpora 
rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí. 

SP, OPS, CPO, ÚS, NaNF.                                            
97,00     

                                        
97,00     

MPSV Poskytování příspěvku MPSV na výkon 
sociální práce (s výjimkou agendy 
sociálně-právní ochrany dětí) formou 
dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. 

Dotace slouží k posílení sociální práce na obecní a krajských 
úřadech. 

Krajské úřady, obecní úřady ORP a obcí s 
pověřeným obecním úřadem. 

                                        
200,00     

                                      
200,00     
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m. Praze, obcím s rozšířenou působností 
a obcím s pověřeným obecním úřadem 
pro rok 2018 

MPSV Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 

Programové financování – Investiční program pro rozvoj 
sociálních služeb, výstavbu nových kapacit, či modernizaci 
stávajících. 

Sociální služby registrované dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

                                        
100,00     

                                      
127,00     

MPSV Neinvestiční nedávkové transfery na 
podporu rodiny 

§ 7 odst. 1c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech – vítězná obec v soutěži "Obec přátelská rodině" 

obce                                              
6,00     

                                           
6,00     

MPSV  Dotace MPSV krajům a hl. městu Praze v 
oblasti podpory poskytování sociálních 
služeb (dle § 101a zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách). 

MPSV poskytuje krajům dotaci a kraje dále přerozdělují 
dotace sociálním službám ve své samostatné působnosti  

Z pohledu MPSV kraje a hl. město Praha. 
Koneční příjemci jsou poskytovatelé sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. 

                                   
15 324,00     

                                
15 324,00     

MPSV  Dotace na výkon činnosti obce s 
rozšířenou působností v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí 

§ 58 odst. 1) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. – náklady 
vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 

obce s rozšířenou působností prostřednictvím 
krajů 

                                     
1 340,00     

                                   
1 340,00     

MPSV  Transfery na státní příspěvek 
zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 

§ 42 g) až n) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí-na státní příspěvek zařízením pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 

kraje                                         
230,00     

                                      
230,00     

MPSV  Dotace na podporu samosprávy v oblasti 
stárnutí  

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, UV č. 
218/2015 "Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 
pro období let 2013 až 2017" 

kraje, obce s rozšířenou působností                                            
20,00     

                                        
20,00     

MSp Program podpory práce s rodinami 
odsouzených k výkonu trestu odnětí 
svobody 

Jde o nový dotační titul na rok 2018, který je zaměřen na 
zajišťování práce s rodinami odsouzených ve VTOS. Cílem 
těchto programů je udržení kontaktů osob ve výkonu trestu 
odnětí svobody se svými blízkými, podpora funkčních vztahů 
a rodinného zázemí, udržení  
a posílení rodičovské role odsouzeného, snižování 
nepříznivého dopadu věznění některého  
z rodičů na děti. Programy zahrnují i ekonomickou a 
provozní podporu kontaktů odsouzeného s rodinou. 
Dotaci je možné získat na následující činnosti: 

a) Informační servis a poradenství 

b) Psychologická podpora 

c) Materiální a provozní podpora rodinám odsouzených 

d) Organizování společných aktivit odsouzených a jejich 

rodin 

e) Asistované návštěvy 

Do okruhu možných příjemců této dotace patří 
spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
církevní právnické osoby, nadace a nadační 
fondy, právnické a fyzické osoby, jejichž 
hlavním předmětem činnosti je poskytování 
zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích 
a sociálních služeb. 

  
1,60 

  
1,60 

MSp Rozvoj probačních a resocializačních 
programů pro dospělé 

Jedná se o programy ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, jejichž cílem má být úspěšná 
resocializace pachatelů, jejich začlenění do společnosti, 
podpora procesu desistance (ukončení kriminálního chování) 

Do okruhu možných příjemců této dotace patří 
spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
církevní právnické osoby, nadace a nadační 
fondy, právnické a fyzické osoby, jejichž 

  
2,45 

  
2,45 
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a následné snížení recidivy. Jednotlivými typy programů 
jsou: 
a) programy pro nebezpečné řidiče 
b) programy zaměřené na přijetí odpovědnosti za spáchaný 
trestný čin 
c) programy zaměřené na zvýšení rodičovské odpovědnosti 
(především v souvislosti s vyživovací povinností) 
d) programy zaměřené na snížení agresivity 
e) programy zaměřené na zvládání rizikových faktorů 
resocializace 

hlavním předmětem činnosti je poskytování 
zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích 
a sociálních služeb, a které mají činnost 
akreditovanou u Ministerstva spravedlnosti ČR. 

MSp Program Rozvoj služeb pro oběti trestné 
činnosti 

 Tento dotační titul poskytuje služby obětem trestných činů 
na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 
Akreditované programy mohou získat dotaci na poskytování 
právních informací obětem trestné činnosti a na restorativní 
programy zahrnující procesy a činnosti, které usilují o 
obnovení stavu narušeného v důsledku spáchání trestného 
činu. 

 Do okruhu možných příjemců této dotace patří 
spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
církevní právnické osoby, nadace a nadační 
fondy, které mají činnost akreditovanou  
u Ministerstva spravedlnosti ČR podle zákona 
č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o 
změně některých zákonů. 

  
10,00 

  
10,00 

MSp Rozvoj probačních a resocializačních 
programů pro mladistvé delikventy 

 Jedná se o probační programy ve smyslu zákona č. 218/2003 
Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Tyto programy svým 
obsahem reagují na konkrétní potřeby mladistvých v daném 
regionu a jejich cílem je snížení rizika opakování trestné 
činnosti. Jde o programy sociálního výcviku, psychologického 
poradenství, terapeutické programy, programy zahrnující 
obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, 
rekvalifikační nebo jiné vhodné programy k rozvíjení 
sociálních dovedností a osobnosti mladistvých, které směřují 
k tomu, aby se mladiství vyhnuli chování, které by bylo v 
rozporu se zákonem a vedly k podpoře vhodného sociálního 
zázemí a k urovnání vztahů mezi mladistvými delikventy  
a poškozenými. 

 Do okruhu možných příjemců této dotace patří 
spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
církevní právnické osoby, nadace a nadační 
fondy, právnické a fyzické osoby, jejichž 
hlavním předmětem činnosti je poskytování 
zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích 
a sociálních služeb a sociálně právní ochrany 
dětí, a které mají činnost akreditovanou u 
Ministerstva spravedlnosti ČR. 

  
1,95 

  
1,95 

MSp Program protidrogové politiky ve 
věznicích 

Tyto programy svým obsahem reagují na konkrétní potřeby 
uživatelů drog, kteří jsou vazebně stíhaní, nebo ve výkonu 
trestu odnětí svobody. V případě odsouzených osob jde 
zpravidla o odsouzené v době 6 měsíců před očekávaným 
koncem výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního 
opatření nebo v době zpravidla 3 měsíce před vznikem 
zákonných podmínek pro podání žádosti o podmíněné 
propuštění. Programy mají návaznost do oblasti 
postpenitenciární péče (nabídka míst v síti služeb 
ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče v 
terapeutických komunitách apod.). Jedná se také o projekty, 
které reagují na potřeby jednotlivých věznic v oblasti 
zajištění konkrétních výkonů drogových služeb  

Do okruhu možných příjemců této dotace patří 
spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
církevní právnické osoby, nadace a nadační 
fondy, právnické a fyzické osoby, jejichž 
hlavním předmětem činnosti je poskytování 
adiktologických služeb, a které mají příslušnou 
certifikací ÚVČR. 

 
8,00 

 
8,00 
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(např. poradenství v oblasti harm reduction, motivační 
rozhovory, psychoterapie). 

MŠMT Institucionální podpora na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumných organizací 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Výzkumné organizace                                      
6 837,00     

                                   
7 225,00     

MŠMT Specifický vysokoškolský výzkum Podpora výzkumu, vývoje a inovací prováděného studenty 
vysokých škol při uskutečňování akreditovaných studijních 
programů 

Vysoké školy                                      
1 165,00     

                                   
1 165,00     

MŠMT Národní program udržitelnosti I Podpora rozvoje a udržitelnosti projektů nových evropských 
center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných 
center vybudovaných v ČR v letech 2007–2013/15 za 
finanční spoluúčasti Evropského fondu regionálního rozvoje  

Výzkumné organizace                                         
852,00     

                                      
305,87     

MŠMT Národní program udržitelnosti II určen na zajištění udržitelnosti projektů center výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací obsahujících značný podíl 
velké infrastruktury podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 
130/2002 Sb., vybudovaných realizací projektů operačních 
programů strukturálních fondů s náklady na vybudování 
převyšujícími 50 mil. EUR, která současně přesahují 
individuální prahové hodnoty oznamovací povinnosti. 

Výzkumné organizace                                         
717,00     

                                      
707,00     

MŠMT Program ERC CZ Podpora vysoce perspektivních a kvalitních projektů 
hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení 
mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské 
rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita “IDEAS“), ale 
z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud 
podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat 
ve výzkumné organizaci na území ČR 

Výzkumné organizace                                            
26,00     

                                        
26,00     

MŠMT Dotace na ubytování a stravování VVŠ podpora stravování na veřejných vysokých školách dle zák. 
111/1998 Sb. o vysokých školách 

veřejné vysoké školy                                         
135,00     

                                      
135,00     

MŠMT Program CEEPUS podpora programů internacionalizace v terciárním 
vzdělávání 

veřejné a soukromé vysoké školy                                            
10,00     

                                        
10,00     

MŠMT Dotace na ubytovací a sociální stipendia 
SVŠ 

podpora poskytování stipendií studentům soukromých 
vysokých škol v úrovni podpory VVŠ 

soukromé vysoké školy                                            
32,00     

                                        
32,00     

MŠMT Centralizovaný rozvojový program pro 
veřejné vysoké školy 

Ministerstvo poskytuje vysokým školám dotaci na realizaci 
projektů úspěšných ve výběrovém řízení vyhlášeném 
ministerstvem na centralizované rozvojové projekty. Cílem 
poskytovaných finančních prostředků je přispět k naplňování 
jednotlivých prioritních cílů Dlouhodobého záměru 
ministerstva (včetně každoročního Plán realizace 
Dlouhodobého záměru, který jej aktualizuje) a na ně 
navazujících cílů jednotlivých vysokých škol. 

Veřejné vysoké školy                                         
150,00     

                                      
150,00     

MŠMT Program digitalizace Podpora digitalizace administrativních činností veřejných 
vysokých škol.  

Veřejné vysoké školy                                            
50,00     

 0 (výzva je 
pouze na rok 
2019)  
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MŠMT Institucionální program pro veřejné 
vysoké školy 

Cílem Institucionálního programu je přispět k naplňování 
jednotlivých prioritních cílů Dlouhodobého záměru 
ministerstva, Plánů realizace pro roky 2019 a 2020 a na ně 
navazujících cílů jednotlivých vysokých škol. Předpokladem 
pro poskytnutí příspěvku veřejným vysokým školám je 
vypracování a předložení institucionálního plánu vysoké 
školy pro roky 2019–2020 . Tento institucionální plán musí 
být s ministerstvem projednán a schválen. 

Veřejné vysoké školy                                         
1035,00     

                                      
1035,00     

MŠMT Podpora studia studentů se specifickými 
potřebami 

Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se 
studiem studentů se specifickými potřebami  

Veřejné vysoké školy  
86,00 

                                        
86,00     

MŠMT Podpora Universit třetího věku Podpora vzdělávání seniorů prostřednictvím tzv. Univerzit 
třetího věku 

Veřejné vysoké školy                                            
22,00     

                                        
22,00     

MŠMT Podpora pedagogických 
fakult/pedagogických studijních 
programů 

Podpora pedagogických fakult s akcentací podpory motivace 
studentů pro práci ve vzdělávání po absolvování studia   

Veřejné vysoké školy                                            
85,00     

                                        
85,00     

MŠMT Velké výzkumné infrastruktury Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná zařízení 
vykazující vysokou znalostní a technologickou náročnost, 
která jsou provozována na principu otevřeného přístupu k 
jejich kapacitám. Hostitelské instituce tedy provozují velké 
výzkumné infrastruktury pro využití všemi jejich 
potenciálními uživateli, a to z řad výzkumných organizací i 
inovujících podniků. Svým uživatelským komunitám velké 
výzkumné infrastruktury umožňují dosahovat průlomových 
poznatků v oblastech základního a aplikovaného výzkumu, 
jakož i vývoj pokročilých technologií vykazujících vysoký 
potenciál k uplatnění v inovativních produktech a službách s 
vysokou přidanou hodnotou. 

Výzkumná organizace = tzv. "organizace pro 
výzkum a šíření znalostí", jak je definována 
Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací (2014/C 198/01). 

                                     
1 720,00     

                                   
1 890,00     

MŠMT Eurostars-2 Program Eurostars-2 je určen na podporu malých a středních 
podniků s vlastní činností výzkumu a vývoje formou 
úspěšných mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, na 
jejichž řešení se mohou podílet vedle malých a středních 
podniků také další české řešitelské organizace a jejichž cílem 
je nový inovační výrobek, nová technologie, nebo nová 
služba s uplatněním na trhu. 

malé a střední podniky, výzkumné organizace                                            
40,00     

                                        
40,00     

MŠMT Aktivita MOBILITY výměnné pobyty spolupracujících organizací VaV na bázi 
bilaterality v základním výzkumu 

výzkumné organizace                                            
50,00     

                                        
60,00     

MŠMT Česko – bavorská spolupráce ve výzkumu 
a vývoji 

projekty česko-bavorské spolupráce základního a 
průmyslového výzkumu s cílem další účasti v projektech EU, 
zejména HORIZON 2020 

výzkumné organizace                                              
1,00     

                                           
1,00     

MŠMT Program Inter-Excellence Program významnou měrou přispívá k rozvoji a posilování 
kvality českého výzkumu a vývoje prostřednictvím 
mezinárodní spolupráce v podobě bilaterálních a 

malé, střední a velké podniky, VVŠ, VVI, 
výzkumné organizace 

                                        
810,00     

                                   
1 050,00     
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multilaterálních projektů základního a aplikovaného 
výzkumu s partnerskými pracovišti VaV v zahraničí. Program 
je zaměřen na iniciaci a další rozvoj mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do 
evropských a světových výzkumných struktur. Program 
zprostředkovává účast českých týmů v projektech evropské 
spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo 
Evropskou unii, zpřístupňuje mezinárodní výsledky, poznatky 
a dovednosti a umožňuje podílet se na jejich tvorbě. 
Program je směrován na zvýšení kvality výsledků výzkumu a 
vývoje a zajištění vazeb výzkumu v prioritních oblastech ČR 
na mezinárodní aktivity. 

MŠMT Podunajská strategie Hlavním cílem této spolupráce je podpora multilaterálních 
projektů mezi následujícími zúčastněnými podunajskými 
zeměmi: Rakousko, Česká republika, Srbská republika a 
Slovenská republika a přispění k vědeckému pokroku ve výše 
uvedených zemích formou financování mobility výzkumných 
pracovníků v rámci společných výzkumných projektů.  Od 
roku 2018 se aktivity účastní také Francie. 

výzkumné organizace                                              
3,00     

                                           
3,00     

MŠMT EIG Japan, KOREANET, INDIGO EIG Japan - multilaterální projekty s účastí japonských a 
evropských výzkumných organizací a podniků. KOREANET - 
bilaterální spolupráce ve VaVaI mezi Koreou a Českou 
republikou. INDIGO – bilaterální spolupráce ve VaVaI mezi 
Indií a Českou republikou. 

malé a střední podniky, výzkumné organizace                                            
25,00     

                                        
25,00     

MŠMT Programy státní podpory práce s dětmi a 
mládeží pro nestátní neziskové 
organizace 

Podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce 
s dětmi a mládeží. Podpora činností a aktivit, které 
napomáhají rozvoji a zkvalitňování práce jednotlivých NNO v 
oblasti práce s dětmi a mládeží 

Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, 
účelová zařízení církví – Nestátní neziskové 
organizace (NNO) 

 181, 4                                        
182,00     

MŠMT Rozvoj materiálně technické základny 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže  

Podpora vytváření a rozšiřování nabídky aktivit NNO 
určených pro neorganizované děti a mládež včetně dětí a 
mládeže sociálně znevýhodněných. Zahrnuje rovněž 
podporu činností, které jsou otevřené všem dětem 
a mládeži. 

Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, 
účelová zařízení církví – Nestátní neziskové 
organizace (NNO) 

                           
25,19     

                        
25,19     

MŠMT Podpora činnosti Informačních center 
pro mládež 

Program je určen na podporu Informačních center pro 
mládež (dále jen ICM), která jsou certifikovaná MŠMT ve 
smyslu Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež 
v České republice.  

Certifikovaná ICM (NNO, SVČ, DDM  program 
ukončen  

 program 
ukončen  

MŠMT Dotační program Podpora soutěží a 
přehlídek v zájmovém vzdělávání 

Podpora soutěží a přehlídek (dále jen „soutěží”), které 
MŠMT pro školní rok 2018/2019: 
– vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky 
č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování 
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže 

právnické osoby vykonávající činnost školy 
nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol 
a školských zařízení, jiné právnické osoby 
(např. spolky, vysoké školy apod.).  

                                           
38,50     

                                        
38,50     
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jsou dále označovány jako soutěže typu A, 
– vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s 
dalšími vyhlašovateli), který (kteří)  
se na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3 odst. 2 
vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány 
jako soutěže typu B. Podpora soutěží a přehlídek (dále jen 
„soutěže“) na úrovni postupových kol včetně ústředních kol 
a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice a 
podpora finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních 
soutěžích, na vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a 
tvůrčí v zájmovém vzdělávání. 

MŠMT Rozvojový program "Excelence středních 
škol - hodnocení žáků a škol podle 
výsledků v soutěžích ve školním roce 
2018/2019" 

Na zkvalitnění vzdělávání talentovaných žáků SŠ s důrazem 
na technické a přírodovědné obory, k podpoře nejlepších 
pedagogů za kvalitní vzdělávání nadaných žáků a přispívání k 
diferenciaci škol podle kvality vzdělávání talentovaných žáků 
v návaznosti na jejich výsledky v soutěžích garantovaných 
MŠMT. Program umožňuje středním školám získat na 
základě podané žádosti finanční prostředky ze státního 
rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v 
soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve 
školním roce 2018/19 ve věkové kategorii nad 15 let. 

a) kraj, do jehož územní působnosti náleží 
právnické osoby vykonávající činnost středních 
škol zapsaných v rejstříku škol a školských 
zařízení bez ohledu na její právní formu, pokud 
byly zřízeny územním samosprávným celkem, 
dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým 
zřizovatelem, za tyto školy,  
b) právnická osoba vykonávající činnost střední 
školy zapsaná v rejstříku škol  
a školských zařízení, která byla zřízena 
registrovanou církví nebo náboženskou 
společností, které bylo přiznáno oprávnění k 
výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 
(dále jen „církevní škola“) bez ohledu na její 
právní formu,  
c) právnická osoba vykonávající činnost střední 
školy zapsaná v rejstříku škol  
a školských zařízení, která byla zřízena 
ministerstvem nebo dalšími ministerstvy  
a ostatními organizačními složkami státu. 

                                           
20,00     

                                        
24,00     

MŠMT Rozvojový program "Excelence 
základních škol – hodnocení žáků a škol 
podle výsledků v soutěžích ve školním 
roce 2018/2019" 

Na zkvalitnění vzdělávání talentovaných žáků ZŠ s důrazem 
na technické a přírodovědné obory, k podpoře nejlepších 
pedagogů za kvalitní vzdělávání nadaných žáků a přispívání k 
diferenciaci škol podle kvality vzdělávání talentovaných žáků 
v návaznosti na jejich výsledky v soutěžích garantovaných 
MŠMT. Program umožňuje středním školám získat na 
základě podané žádosti finanční prostředky ze státního 
rozpočtu podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v 
soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve 
školním roce 2018/2019 ve věkové kategorii do 15 let. 

a) kraj, b) Škola zřízená územním 
samosprávným celkem, dobrovolným svazkem 
obcí nebo soukromým zřizovatelem, c) 
b) právnická osoba vykonávající činnost 
základních a středních škol – odpovídajících 
ročníků nižšího stupně šestiletého nebo 
osmiletého gymnázia zapsaná v rejstříku škol  
a školských zařízení, která byla zřízena 
registrovanou církví nebo náboženskou 
společností, které bylo přiznáno oprávnění k 
výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 
(dále jen „církevní škola“) bez ohledu na její 

                                             
5,00     

                                           
6,00     
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právní formu, 
c) právnická osoba vykonávající činnost střední 
školy zapsaná v rejstříku škol  
a školských zařízení, která byla zřízena 
ministerstvem nebo dalšími ministerstvy  
a ostatními organizačními složkami státu. 
a) kraj, b) Škola zřízená územním 
samosprávným celkem, dobrovolným svazkem 
obcí nebo soukromým zřizovatelem, c) 
b) právnická osoba vykonávající činnost 
základních a středních škol – odpovídajících 
ročníků nižšího stupně šestiletého nebo 
osmiletého gymnázia zapsaná v rejstříku škol  
a školských zařízení, která byla zřízena 
registrovanou církví nebo náboženskou 
společností, které bylo přiznáno oprávnění k 
výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 
(dále jen „církevní škola“) bez ohledu na její 
právní formu, 
c) právnická osoba vykonávající činnost střední 
školy zapsaná v rejstříku škol  
a školských zařízení, která byla zřízena 
ministerstvem nebo dalšími ministerstvy  
a ostatními organizačními složkami státu. 

MŠMT Podpora mládeže na krajské úrovni podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na 
období 2014 - 2020, podpora rozvoje práce s mládeží a 
neformálního vzdělávání na krajské úrovni, podpora dialogu 
mezi mládeží se zástupci krajů, rozvoj kapacity organizací 
pracujících s dětmi a mládeží, podpora tvorby nabídky 
volnočasových a dalších vybraných aktivit, zvyšování 
odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s 
dětmi a mládeží, rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnou práce 
s dětmi a mládeží, podpora výchovy dětí a mládeže v dalších 
vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné 
toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu, 
podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže, podpora 
poskytování informací pro mládež, 
podpora pořádání Olympiády dětí a mládeže 

Program je určen pouze krajům. Kraje následně 
vyhlásí a realizují jednotlivé krajské výzvy podle 
kritérií uvedených v programu.  

                                             
7,00     

                                           
7,00     

MŠMT Dotační program Podpora nadaných žáků 
na základních a středních školách 

Podpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky. Podpora 
identifikace, motivace, práce s nadanou mládeží, 
mezinárodního srovnávání nadaných žáků  

veřejné a soukromé vysoké školy, veřejné 
výzkumné instituce, nestátní neziskové 
organizace nebo střediska volného času.  

                                           
15,00     

                                        
15,00     

MŠMT Systémový rozvoj Česko-německé 
spolupráce v oblasti vzdělávání a 

Podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa a 
podpora budoucí spolupráce. Jedná se zejména o mladé lidi 

organizace, se kterou v roce 2018 uzavřelo 
MŠMT smlouvu o dlouhodobé spolupráci s v 

                                             
6,50     

                                           
6,50     
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mládeže na období od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2019 

ve věku od 3 do 26 let. Dále další vzdělávání tzv. 
multiplikátorů (tj. vedoucích skupin mládeže, učitelů a 
dalších pracovníků s mládeží) v oblasti česko-německé 
spolupráce. 

oblasti systémového rozvoje česko-německé 
spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže 

MŠMT Program na realizaci aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování  

Podpora programů dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, projektů evaluace 
potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, projektů 
zaměřených na poskytování odborných a ověřených 
informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti. Zahrnuje 
programy protidrogové prevence i programy zaměření na 
další typy rizikového chování u dětí a mládeže. 

školy, školská zařízení a nestátní neziskové 
organizace 

 20,00  20,00 

MŠMT Rozvojový program "Financování 
asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů" 

Cílem tohoto rozvojového programu je zajistit školám 
možnost využití asistenta pedagoga nad rámec 
poskytovaných podpůrných opatření, při splnění podmínek 
ustanovení § 17 a 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, ve znění pozdějších předpisů.  

školy zřizované krajem, obcemi, církvemi, 
náboženskými společnostmi a školy soukromé 

  
5,00 

  

MŠMT Rozvojový program "Vybavení školských 
poradenských zařízení diagnostickými 
nástroji" 

Cílem tohoto rozvojového programu je poskytnout 
neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup 
diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku dětí, 
žáků a studentů využitelných při stanovení podpůrných 
opatření, specifikaci vzdělávacích potřeb žáka, vymezení 
adekvátní podpory ve vzdělávání, což povede ke zkvalitnění 
služeb školských poradenských zařízení.  

Právnické osoby všech zřizovatelů zapsaných v 
rejstříku škol a školských zařízení, vyjma škol a 
školských zařízení zřizovaných ministerstvem.  

 
10,00 

  

MŠMT Rozvojový program Podpora odborného 
vzdělávání ve školním roce 2016/2017, 
2017/2018 a 2018/2019 

Cílem rozvojového programu je vytvořit optimální podmínky 
pro další zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách, a 
to zejména v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb 
trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, 
považovat v daném území za nenahraditelné. Finanční 
prostředky jsou školám poskytovány prostřednictvím krajů a 
jsou určeny na vzdělávání žáků ve víceoborových a 
jednooborových třídách s nižším počtem žáků. Díky tomuto 
opatření mohou školy ve víceoborových třídách v odborných 
předmětech a oblastech vzdělávání rozdělit třídy na skupiny 
s menším počtem žáků podle oborů vzdělání. Snížením počtů 
žáků ve skupině na učitele odborných předmětů a oblastí se 
vytvoří lepší podmínky pro vzdělávání žáků. 

kraje, které přidělují finanční prostředky 
příslušným středním školám 

                        
176,53     

                      
136,90     

MŠMT Dotační program na podporu integrace 
romské komunity 

A)Předškolní příprava a včasná péče     
Podpora včasné péče o děti ze socio-kulturně 
znevýhodňujícího prostředí a jejich příprava v mateřských 
školách je nejvyšší z priorit v oblasti integrace romské 
komunity. 

Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v souladu s § 7 odst. 1 písm. 
e) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů, včetně právnických osob 

                                           
12,80     

                                        
12,80     
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B) Aktivity na podporu rodiny a školy v oblasti předškolního a 
základního vzdělávání, včetně aktivit v jazykové komunikaci 
romské menšiny 
Podpora aktivit směřujících ke zvýšení efektivity spolupráce 
rodin a školy při vzdělávání žáků ze socio-kulturně odlišného 
prostředí, včetně aktivit v jazykové komunikaci romské 
menšiny. 
C) Podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a 
střední škole  

vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
(zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení), 
které prokazatelně vykonávají činnost ve 
prospěch romské komunity nejméně 1 rok.  

MŠMT Dotační program na podporu sociálně 
znevýhodněných romských žáků 
středních škol a studentů VOŠ 

zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských 
žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných 
školách a konzervatořích, jejichž rodinám působí náklady 
spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním 
finanční obtíže 

právnická osoba                                               
7,00     

                                           
7,00     

MŠMT Dotační program na podporu vzdělávání 
v regionálním školství 

Podpora přípravy a tvorby výukových materiálů s přidanou 
didaktickou hodnotou k aktuálním společenskovědním 
tématům, nebo k novým poznatkům v oblasti přírodních věd. 
Projekty musí zpracovávat tematiku, která se v učebnicích 
objevuje okrajově nebo vůbec. Preferovaným tematickým 
zaměřením společenskovědních didaktických materiálů jsou 
dějiny 20. století. Projekty nesmí být zaměřeny na vznik 
nových webových portálů. Vzdělávací akce pro pedagogické 
pracovníky (semináře, konference). Preferovány jsou letní 
školy a další méně obvyklé formy vzdělávání pedagogických 
pracovníků doplňující nabídku Národního institutu pro další 
vzdělávání, jež jsou zaměřeny na didaktiku jednotlivých 
vzdělávacích oborů. Prezentace výsledků práce dětí a žáků 
nebo pedagogických pracovníků (přehlídky, festivaly), včetně 
akcí soutěžního charakteru (netýká se soutěží a přehlídek 
vyhlašovaných MŠMT podle vyhlášky č. 55/2005 Sb.). Do 
prezentace musí být přímo zapojeni vítězové či vybraní 
účastníci akce z řad dětí a žáků nebo pedagogických 
pracovníků. Prezentace musí být zaměřena na motivaci 
stávajících i budoucích účastníků a na propagaci akce mezi 
školami. 

Oprávněnými žadateli jsou spolky, obecně 
prospěšné společnosti, zapsané ústavy, 
účelová zařízení registrovaných církví a 
náboženských společností založené církví 
a náboženskou společností pro poskytování 
charitativních služeb, veřejné výzkumné 
instituce, nadace a nadační fondy. 

                                             
6,00     

                                           
6,00     

MŠMT Dotační program  na podporu vzdělávání 
v jazycích národnostních menšin a 
multikulturní výchovy. 

Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací 
aktivy, kurzy, publikace, projekty). Vzdělávací aktivity pro 
příslušníky národnostních menšin – děti, žáky a mládež, 
včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky a 
mládež v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu 
zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání 
dětí, žáků a mládeže z národnostních menšin. Tvorba 
výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se 

Právnické osoby v souladu s § 7 odst. 1 písm. e) 
a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů, včetně právnických osob 
vykonávajících činnost škol a školských zařízení, 
které prokazatelně vykonávají činnost ve 
prospěch příslušníků národnostních menšin.  

                                           
15,04     

                                        
15,04     
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zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních 
menšin a etnik žijících na území ČR pro pedagogické 
pracovníky (především bude upřednostňována e-learningová 
forma). Tvorba a realizace vzdělávacích programů a 
výukových materiálů pro děti, žáky, mládež a pedagogické 
pracovníky, směřující k rozvoji humanismu a potírání 
xenofobie, rasové národnostní a náboženské 
nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu, a dále projekty 
zaměřené k tématu holocaustu. Objevujeme Evropu a svět 
(kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy dětí a 
rodin z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění 
– co máme společného a čím se odlišujeme) – projektové 
vyučování. Využití podpůrných metod jako je např. 
biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní 
kalendář. 

MŠMT Rozvojový program Podpora vzdělávání 
cizinců ve školách 

Program je určen na podporu dětí a žáků – cizinců v 
povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v 
§ 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým 
osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních 
škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) 
zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou 
úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s 
poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k 
usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího 
systému České republiky. Účelem programu je podpora 
výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-
cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby 
školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků 
náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci 
dětí a žáků-cizinců.  

právnická osoba vykonávající činnost mateřské 
školy, základní školy nebo víceletého gymnázia 
(v odpovídajících ročnících) 

                                           
42,40     

                                        
42,40     

MŠMT Rozvojový program "Finanční zajištění 
překrývání přímé pedagogické činnosti 
učitelů se zohledněním provozu 
mateřských škol" 

Cílem programu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání 
zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů 
mateřských škol, které vychází z kapitoly „7. Podmínky 
předškolního vzdělávání“, jenž je dána Rámcovým 
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

kraje, které přidělí finanční prostředky 
příslušným právnickým osobám vykonávajícím 
činnost mateřských škol 

                                     
1 800,00     

                                               
-       

MŠMT Sportovní reprezentace ČR podpora přípravy reprezentantů v kategoriích seniorů a 
juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích 
organizovaných mezinárodními sportovními federacemi, 
Mezinárodním olympijským výborem  

zapsaný spolek     

MŠMT Sportovně talentovaná mládež podpora přípravy sportovně talentované mládeže 
v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let 
s možností rozšíření až do 23 let 

zapsaný spolek     
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MŠMT Činnost sportovních organizací podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora 
celoživotního aktivního způsobu života, podpora pravidelné 
sportovní činnosti, podpora organizace sportovních 
organizací. Dále podpora žáků, studentů škol, vysokoškoláků 
a soutěží školních a studentských sportovních organizací a 
podpora specializovaných sportovních sdružení 
s celorepublikovou působností 

zapsaný spolek     

MŠMT Údržba a provoz sportovních zařízení podpora udržování a provozování sportovních zařízení, 
podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení 
sloužících ke sportovní činnosti a podpora udržování a 
provozování sportovních zařízení sloužících k přípravě 
reprezentantů a sportovních talentů. 

zapsaný spolek     

MŠMT Činnost sportovních svazů Podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora 
celoživotního aktivního způsobu života, podpora pravidelné 
sportovní činnosti, podpora organizace sportovních svazů. 
Dále podpora zdravotního zabezpečení sportovců a 
organizace sportu u jednotlivých NNO, která navazuje na 
podporu poskytovanou v minulém období 

zapsaný spolek     

MŠMT Významné sportovní akce Podpora významných sportovních akcí pořádaných v ČR. 
S ohledem na celospolečenský charakter je podpora 
orientována i na zabezpečení české účasti uskutečňované 
mezinárodní sportovní akce v zahraničí.  

zapsaný spolek     

MŠMT Zdravotně postižení sportovci podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora 
celoživotního aktivního způsobu života, podpora pravidelné 
sportovní činnosti, podpora organizace spolků v oblasti 
zdravotně postižených sportovců 

zapsaný spolek     

MŠMT Podpora zahraničních studentů 
studujících na veřejných vysokých 
školách 

poskytnutí dotací na náklady spojené se vzděláváním 
zahraničních studentů přijatých mna veřejné vysoké školy na 
základě bilaterálních smluv nebo usnesení vlády 

veřejné vysoké školy                                         
127,50     

                                      
127,50     

MŠMT Podpora dostudování nigerijských 
studentů 

poskytnutí dotace na stipendia zahraničních studentů dle 
usnesení vlády ze dne 24. srpna 2016 č. 755  

veřejné vysoké školy                                              
2,23     

 nepokračuje  

MŠMT Podpora projektů spolupráce českých a 
rakouských vzdělávacích institucí 
terciárního sektoru 

podpora projektů spolupráce českých a rakouských 
vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody 
mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o 
spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu 

veřejné vysoké školy                                              
4,50     

                                           
4,50     

MŠMT Zajištění tzv. Tranzitu pro zahraniční 
studenty přijaté ke studiu na veřejných 
vysokých školách 

poskytnutí dotace na náklady spojené se zajištěním tzv. 
Tranzitu pro zahraniční studenty přijaté v rámci zahraniční 
rozvojové spolupráce 

veřejné vysoké školy                                              
0,50     

                                           
0,50     

MŠMT 
(finanční 
prostředky 
poskytuje 

Dotační program Podpora aktivit v oblasti 
integrace cizinců na území ČR 

Dotaci lze žádat na některou z níže uvedených tematických 
oblastí, které se mohou vzájemně prolínat: a. Tvorba 
vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených 
individuálním vzdělávacím potřebám dětí a žáků-cizinců, b. 

právnická osoba vykonávající činnost mateřské 
školy nebo základní školy zapsaná v rejstříku 
škol a školských zařízení bez ohledu na její 
právní formu, která byla zřízena územním 

                                             
3,00     

                                           
3,00     
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MV na 
základě 
usnesení 
vlády č. 
26/2015) 

Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních 
pomůcek pro pedagogické pracovníky, c. Zvyšování 
úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním 
vzdělávání, d. Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, 
například sportovní, kulturní, umělecké či společenské, e. 
Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i 
nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-
cizinců, f. Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti 
vzdělávání dětí a žáků-cizinců. 

samosprávným celkem, dobrovolným svazkem 
obcí, soukromým zřizovatelem, registrovanou 
církví nebo náboženskou společností, které 
bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního 
práva zřizovat církevní školy; právnická osoba 
vykonávající činnost vysoké školy bez ohledu 
na její právní formu či na jejího zřizovatele; 
nestátní nezisková organizace, která se 
prokazatelně věnuje práci s dětmi či žáky – 
cizinci nejméně 1 rok. 

MŠMT Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny veřejných vysokých škol (133 
210) 

Podpora obnovy a modernizace prostorového, materiálního, 
přístrojového zabezpečení (infrastruktury VVŠ) vzdělávací, 
výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti veřejných 
vysokých škol.  

  
3 511,52 

 

MŠMT Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny veřejných vysokých škol (133 
220) 

Podpora obnovy a modernizace prostorového, materiálního, 
přístrojového zabezpečení (infrastruktury VVŠ) vzdělávací, 
výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti veřejných 
vysokých škol.  

  
800 

 
2 245,99 

MŠMT Rozvoj výukových kapacit mateřských a 
základních škol  zřizovaných územně 
samosprávnými celky (bude ukončen v r. 
2020). 

Dotace v tomto programu jsou poskytovány zejména na 
investiční výdaje na vytvoření nových výukových kapacit v 
mateřské nebo základní škole, kterou zřizuje obec nebo 
dobrovolný svazek obcí. 

MŠ nebo ZŠ, kterou zřizuje obec nebo 
dobrovolný svazek obcí. 

 
340,24 

 
0 

MŠMT Podpora vybraných projektů rozvoje 
výukových kapacit základního vzdělávání 
zřizovaného obcemi a dobrovolnými 
svazky obcí 

Program je z hlediska účelového určení dotace zacílen na 
realizaci jmenovitě určených projektů. Konkrétními 
problematickými lokalitami, které byly vytipovány pro 
realizaci v tomto programu, jsou zejména obce nacházející 
se v tzv. prstenci kolem Prahy - Čelákovice, Jesenice, 
svazková škola Ondřejov, Psáry, svazková škola Jenštejn, 
Podolanka a Přezletice, Rudná u Prahy, Říčany, svazkové 
školy Úvaly, Praha – Řeporyje, Praha – Čakovice. 

Obce nacházející se v tzv. prstenci kolem Prahy 
- Čelákovice, Jesenice, svazková škola 
Ondřejov, Psáry, svazková škola Jenštejn, 
Podolanka a Přezletice, Rudná u Prahy, Říčany, 
svazkové školy Úvaly, Praha – Řeporyje, Praha 
– Čakovice. 

 
901,15 

 
460 

MŠMT 

Podprogram Podpora materiálně 
technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ 

Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace sportovních 
zařízení sloužících výhradně k realizaci a provozování 
sportovní činnosti včetně jejich nezbytného technického a 
sociálního zázemí, 

územní samosprávný celek – obec, městská 
část, obvod statutárního města (v souladu 
s právním postavením, které jim bylo svěřeno 
statutárním městem) a kraj; - spolek, splňující 
podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a vyvíjející činnost v oblasti 
sportu jako svou hlavní činnost  
(v souladu s NOZ), a to včetně pobočného 
spolku. Jedná se pouze o SK a TJ 

1 000 - 

MŠMT 
Podprogram Národní sportovní Centra 

Podpora Národních sportovních center jako souboru 
jedinečných sportovních zařízení a center pro přípravu státní 
reprezentace, jejichž součástí jsou odborná či vědecká 

územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) - 
obec, městská část (včetně městských částí 
HMP) a obvod statutárního města (v souladu 

300 300 
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pracoviště, zdravotní zabezpečení atd. s právním postavením svěřených statutem 
města), kraj, spolek, splňující podmínky 
stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „NOZ“), a vyvíjející činnost v 
oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v 
souladu s NOZ), spolek, splňující podmínky 
stanovené NOZ zabezpečující systém přípravy 
státní sportovní reprezentace ČR a talentované 
mládeže, včetně pořádání mezinárodních akcí, 
spolek, splňující podmínky stanovené NOZ, 
který vykonává činnost sportovního svazu nebo 
střešní organizace (v souladu se zákonem č. 
115/2001, o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů) 

MŠMT 

Podprogram Resortní sportovní Centra  

Podpora Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva 
školství, mládeže, a tělovýchovy České republiky, Armádní 
sportovní centrum Dukla MO ČR a Centra sportu 
Ministerstva vnitra. 

MŠMT, MV, MO 50 50 

MŠMT 

133D523 Rozvoj materiálně technické 
základy sportovních svazů pro potřeby 
reprezentace a talentované mládeže 

Podpora pořízení movitých věcí a dlouhodobého majetku 
pro potřeby státní reprezentace, sportovně talentovaných 
dětí a mládeže zařazených do systému sportovních středisek 
a sportovních center mládeže  

spolky, splňující podmínky stanovené zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
zabezpečující systém přípravy sportovní 
reprezentace ČR a talentované mládeže, 
včetně pořádání mezinárodních akcí, - 
sportovní svaz (spolek) s celostátní působností 
mající ve svém sportovním odvětví národní 
sportovní autoritu, tzn. je jediným uznaným 
zástupcem ČR v příslušné mezinárodní 
sportovní federaci, uznané Mezinárodním 
olympijským výborem, přičemž v příslušné MSF 
je minimálně 20 členů a je jediným uznaným 
zástupcem ČR v MOV a dále pakliže svou 
činnost vyvíjí nejméně ve 2 krajích, minimálně 
ve dvou sportovních klubech nebo oddílech 
podle krajského členění ČR, nebo členskou 
základnu tvoří nejméně 400 členů a organizuje 
alespoň dvoustupňové mistrovské soutěže ve 
sportovní disciplíně, - sportovní svaz (spolek) 
provozující tzv. národní sport, jako je národní 
házená, hokejbal či nohejbal a dále pakliže 
svou činnost vyvíjí nejméně ve 2 krajích, 
minimálně ve dvou sportovních klubech nebo 
oddílech podle krajského členění ČR, nebo 
členskou základnu tvoří nejméně 400 členů a 

250 250 
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organizuje alespoň dvoustupňové mistrovské 
soutěže ve sportovní disciplíně, - Česká obec 
sokolská, Česká asociace univerzitního sportu, 
Asociace školních sportovních klubů. 

MŠMT 

Podprogram Významné sportovní akce 
Podpora pořádání mezinárodních sportovních událostí je 
vysoce prestižní záležitostí a nezaměnitelnou příležitostí k 
propagaci země, regionů a měst. 

spolek, splňující podmínky stanovené zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjející 
činnost v oblasti sportu jako svou hlavní 
činnost (v souladu s NOZ), spolek, splňující 
podmínky stanovené NOZ, který vykonává 
činnost sportovního svazu s celostátní 
působností mající ve svém sportovním odvětví 
národní sportovní autoritu (je jediným 
uznaným zástupcem ČR v MSF, uznané MOV, 
přičemž v příslušné MSF je minimálně 20 členů) 
a dále, který je jediným uznaným zástupcem 
ČR v MOV, spolek, splňující podmínky 
stanovené NOZ, který vykonává činnost střešní 
organizace (v souladu se zákonem č. 115/2001, 
o podpoře sportu, ve znění pozdějších 
předpisů), spolek, splňující podmínky 
stanovené NOZ, s celostátní působností 
působící v oblasti sportu s členstvím v MSF. 

50 50 

MŠMT 

Sportovní reprezentace ČR - REPRE  

podpora přípravy reprezentantů v kategoriích seniorů a 
juniorů a jejich účast na vrcholných mezinárodních soutěžích 
organizovaných mezinárodními sportovními federacemi, 
Mezinárodním olympijským výborem  

zapsaný spolek 720    

MŠMT 
Sportovně talentovaná mládež - TALENT 

podpora přípravy sportovně talentované mládeže 
v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let 
s možností rozšíření až do 23 let 

zapsaný spolek 900    

MŠMT 

Organizace sportu 

Podpora činnosti sportovních svazů, zastřešujících 
sportovních organizací. Dále podpora žáků, studentů škol, 
vysokoškoláků a soutěží školních a studentských sportovních 
organizací a podpora specializovaných sportovních sdružení 
s celorepublikovou působností 

zapsaný spolek 1 550    

MŠMT Pohyb a zdraví Podpora spolků působících v oblasti sportu pro všechny. zapsaný spolek 80    

MŠMT 
MŮJ KLUB 

Podpora činnosti sportovních klubů a tělovýchovných 
jednot, které organizují sportovní činnost dětí a mládeže do 
23 let. 

zapsaný spolek 1 500    

MŠMT 
Významné sportovní akce 

Podpora významných sportovních akcí mimořádné 
důležitosti a vybraných významných sportovních akcí v 
oblasti sportu. 

zapsaný spolek 200    

MŠMT Sportování bez bariér podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora zapsaný spolek 105   
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celoživotního aktivního způsobu života, podpora pravidelné 
sportovní činnosti, podpora organizace spolků v oblasti 
zdravotně postižených sportovců 

MV Rozvoj dobrovolnické služby Dotaci lze poskytnout na: 
 
(a) pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené 
vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku 
nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické 
služby způsobí sám nebo mu bude způsobena, 
 
(b) části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich 
přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním 
výkonu dobrovolnické služby, 
 
(c) pojistné na důchodové pojištění placené za dobrovolníka, 
a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního 
vyměřovacího základu2, pokud je dlouhodobá dobrovolnická 
služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v 
průměru 20 hodin v kalendářním týdnu. 

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, 
církve, církevní právnické osoby, nadace a 
nadační fondy jako vysílající organizace 
definované § 6 odst. 2) zákona o dobrovolnické 
služby, které mají udělenou akreditaci dle 
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

                                           
15,00     

                                        
15,00     

MV Účelová neinvestiční dotace na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
poskytovaná obcím prostřednictvím krajů 
a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR 

(a) zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru 
dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) vybrané obce 
(b) odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů 
všech jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo 
prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, dále 
specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí, 
instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací 
cvičení pořádaná HZS krajů, 
(c) výdaje za uskutečněný zásah jednotky  SDH obce mimo 
územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně 
příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje, 
(d) vybavení a opravy neinvestiční povahy. 

obce plnící přenesenou působnost státní 
správy v oblasti jednotek PO 

                                           
100,00     

                                        
100,00     

MV Investiční dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí poskytovaná 
obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR a z 
Fondu zábrany škod 

(a) rekonstrukce anebo výstavba nové požární zbrojnice 
(dále jen "stavba") 
(b) dopravní automobil 
(c)cisternová automobilová stříkačka 

Obce plnící přenesenou působnost státní 
správy v oblasti jednotek PO 

                                        
400,00     

                                      
400,00     

MV Investiční dotace na rozvoj a modernizaci 
materiálně technické základny Vodní 
záchranné služby ČČK, z. s. poskytovaná z 
rozpočtu MV - GŘ HZS ČR 

Pořízení nebo technické zhodnocení základen u vodních 
ploch, vybavení stanic první pomoci VZS provozovaných 
pobočnými spolky VZS a pro vybavení Prezidia VZS na 
podporu odborné přípravy v oblasti záchranářství na vodních 
plochách. 

Vodní záchranné služba ČČK, z. s                                            
15,00     

                                        
15,00     

MV Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
ČR pro nestátní neziskové organizace 

Podpora systému odborné přípravy. 
 

  
(1) Nestátní nezisková organizace s činnostmi 

                                           
38,00     

                                        
38,00     
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působící v oblasti požární ochrany, 
integrovaného záchranného systému, 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Podpora zvyšování odborné kvalifikace a odborné úrovně. 
 
Podpora akceschopnosti ostatních složek integrovaného 
záchranného systému. 
 
Podpora výchovné a vzdělávací činnosti na úseku práce s 
dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a přípravy obyvatelstva. 
 
Podpora preventivně výchovné činnosti NNO při výchově 
obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k 
předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, 
ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva. 
 
Podpora publikační a informační činnosti. 
 
Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických 
dovedností, soutěže v požárním sportu. 
 
Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických 
dovedností, sportovní soutěže. 
 
Podpora spolkové činnosti na úseku PO 

na úseku integrovaného záchranného systému, 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení dle právních předpisů, 
zaměřené na pomoc HZS ČR v těchto oblastech 
a zakotvené v jejich stanovách, zakládacích 
listinách, zakládacích smlouvách a obdobných 
dokumentech. 
spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 
obecně prospěšná společnost, zřízená podle 
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
účelové zařízení registrovaných církví a 
náboženských společností, zřízené podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů 
(zákon o církvích a náboženských 
společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 
pokud vykonávají alespoň některou činnost 
vyjmenovanou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 218/2000 Sb., 
ústav zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
(2) Oprávněný žadatel o dotaci není pobočný 
spolek hlavního spolku, jiná organizační složka 
(jednotka) nestátní neziskové organizace 

MV Integrace cizinců 2019 Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků 
oddělení pobytu OAMP) či samosprávy, 
Realizace projektů zaměřených na poskytování 
předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a 
podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP, 
Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních 
pobytu cizinců OAMP, 
Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání 
streetworkerů, 
Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě 
cizinců, 
Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a 
výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba 

podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 
Sb. spolky vyvíjející činnost podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, 
podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 
Sb. obecně prospěšné společnosti (zřízené 
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů), ústavy, nadace a nadační 
fondy vyvíjející činnost podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, 

bude 
nastavena dle 
usnesení 
vlády 

bude 
nastavena dle 
usnesení vlády 
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indikátorů integrace, 
Aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o 
oblasti integrace cílové skupiny. 

podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 
Sb. účelová zařízení registrovaných církví a 
náboženských společností, zřízená podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a náboženských 
společností a o změně některých zákonů 
(zákon o církvích a náboženských 
společnostech), ve znění pozdějších předpisů, 
pokud vykonávají alespoň některou činnost 
vyjmenovanou v tomto ustanovení, 
podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 
Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na 
základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, 
podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 
Sb. i další právnické osoby, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je poskytování zejména 
zdravotních, kulturních, vzdělávacích a 
sociálních služeb a poskytování sociálně-právní 
ochrany dětí. 

MV Jednorázové účelové neinvestiční dotace 
na rozvoj obce 

Neinvestiční výdaje realizované v roce poskytnutí dotace v 
období, ve kterém bylo v obci provozováno zařízení, a lze ji 
použít pouze za účelem rozvoje obce, např. na opravy nebo 
udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, 
energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře 

Obce, na jejichž území se nachází zařízení ve 
smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, nebo azylové zařízení ve 
smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve 
znění pozdějších předpisů 

 1 na jednu 
dotaci  

 1 na jednu 
dotaci  

MV Projekty obcí na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni 2019 

Výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v 
základních a mateřských školách či v mateřských centrech, 
pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských 
táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, 
činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace 
cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální 
poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a 
úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační 
materiály pro cizince i veřejnost. 

obce či městské části Bude 
nastavena dle 
usnesení 
vlády 

Bude 
nastavena dle 
usnesení vlády 

MV Státní integrační program příspěvek na úhradu čistého nájemného, nebo jeho části pro 
osoby s udělenou mezinárodní ochranou 

obce                                            
10,00     

                                        
10,00     

MV Příspěvky obcím na úhradu nákladů obce 
vynaložených v souvislosti s azylovým 
zařízením 

Podpora obci je účelově určena na úhradu neinvestičních 
nákladů obce 

Obce (města), na jejichž území se nachází 
azylové zařízení: Statutární město Havířov, 
město Kostelec nad Orlicí, město Jaroměř, 
Městská část Brno - Židenice, Statutární město 
Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad 
Labem - město, obec Zastávka 
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MV Příspěvek obci na úhradu nákladů obce 
vynaložených v souvislosti se zařízením 
pro zajištění cizinců na jejím území, dle § 
151 zákona č. 325/1999 Sb., o pobytu na 
území ČR 

Podpora obci je účelově určena na úhradu neinvestičních 
nákladů obce 

Obce (města), na jejichž území se nachází 
zařízení pro zajištění cizinců: město Bělá pod 
Bezdězem, obec Vyšní Lhoty, obec Tis u Blatna. 

Není 
stanovena - 
výše 
příspěvku 
náleží 
v souladu s 
usnesením 
vlády č. 
286/2016 ze 
dne 30. 
března 2016 
(viz míra 
dotace). 

Není 
stanovena - 
výše příspěvku 
náleží 
v souladu s 
usnesením 
vlády č. 
286/2016 ze 
dne 30. března 
2016 (viz míra 
dotace). 

MV Prevence korupčního jednání Seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k 
posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám. 
 
Zvýšení informovanosti občanů - přímých, nebo nepřímých 
obětí korupce - o možnostech právních nástrojů boje proti 
korupci včetně tvorby webových stránek. 
 
Vytváření analytické a poradenské struktury včetně vlastního 
bezplatného poskytování tohoto poradenství a propagace 
těchto struktur. 
 
Posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni. 
 
Zvyšování právního povědomí v oblasti korupčního jednání u 
zaměstnanců státní správy a samosprávy a motivace v 
ohlašování korupčního jednání. 

Nevládní neziskové organizace - spolky, ústavy, 
obecně prospěšné společnosti, právnické 
osoby církví, nadace a nadační fondy, které 
mají v oblasti zaměření programu 
prokazatelnou zkušenost v délce alespoň 1 
roku. 

                                             
4,00     

                                           
4,00     

MV Dotační program pro nestátní neziskové 
organizace provozující evropské krizové 
či asistenční linky 116 000,116 111,116 
006 v České republice 

Dotaci lze poskytnout na financování hrazení 
telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 
116 000, 116 111 a 116 006 (dále též "116 xxx") v České 
republice. Jako telekomunikační služby poplatky se rozumí 
následující: základní telekomunikační poplatky (paušální 
poplatek na provoz linky 116 xxx, všechny ostatní příchozí a 
odchozí hovory), další telekomunikační poplatky (poplatky za 
internetové připojení související s poskytovanou službou, 
provoz záložních telefonů pro případ výpadku internetového 
připojení), licenční poplatek Českému telekomunikačnímu 
úřadu, údržba a opravy pobočkové ústředny ze strany 
operátora, aktualizace technického vybavení nezbytného pro 
provoz linky 116 xxx. 

spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené 
podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně 
prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 
248/1995 Sb.) a účelová zařízení 
registrovaných církví (zřízené podle zákona č. 
3/2002 Sb.), které jsou prokazatelně 
provozovatelem alespoň jedné z evropských 
krizových či asistenčních linek 116 000, 
116 111, 116 006, a to na území České 
republiky 

                                             
2,00     

                                           
2,00     

MV   kamerové systémy, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, Obce, kde jsou lokace zařízení SUZ, pro                                                                                         
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Podpora bezpečnosti v obcích v 
souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 

mobilní policejní služebny, osvětlení rizikových míst zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a 
prevenci kriminality. 

7,00     1,00     

MV Program prevence kriminality na místní 
úrovni 

situační prevence, sociální prevence, informace pro občany, 
vzdělávací akce, zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování 
míry a závažnosti trestné činnosti, reakce na nové hrozby 
a realizace pilotních projektů apod. 

obce, kraje, DSO  cca 50   cca 50  

MV Program prevence sociálně patologických 
jevů 

Dotační program zabezpečuje úkoly vyplývající z Akčního 
plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
na léta 2015 až 2018 schváleného usnesením vlády České 
republiky č. 126 ze dne 23. února 2015 a ze Strategie 
prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 
schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. 
ledna 2016. 
Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na 
prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s 
násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve 
vztazích. 

Žádost o dotaci na rok 2019 si mohou podat 
spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené 
podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně 
prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 
248/1995 Sb.) a účelová zařízení 
registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 
3/2002 Sb.). Uvedené subjekty musí 
prokazatelně, nejméně jeden rok, vykonávat 
činnost v oblasti prevence a eliminace 
domácího násilí. 

                                             
2,00     

                                           
2,00     

MV Podpora bezpečnosti v obcích v 
souvislosti s rozšířením strategické 
průmyslové zóny  Solnice - Kvasiny - 
Rychnov nad Kněžnou na rok 2018 

Dotace jsou určeny na projekty programového financování 
(investiční projekty). Projekty programového financování se 
rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení 
hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s 
výjimkou drobného hmotného a nehmotného 
dlouhodobého majetku v rozsahu: 
(a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření 
stávajících), 
(b) osvětlení rizikových míst. 

Obce: Rychnov nad Kněžnou, Solnice a Kvasiny                                            
7,70 
     

  
0,00 

MV Program bezpečnostního výzkumu České 
republiky 2015-2020 

výzkum, experimentální vývoj a inovace výzkumné organizace, malé, střední nebo velké 
podniky 

2 200,00 (za všechny roky trvání 
programu) 

MV Program bezpečnostního výzkumu pro 
potřeby státu 2016-2021 

výzkum, experimentální vývoj a inovace výzkumné organizace, malé, střední nebo 
velké podniky 

 600,00 (za všechny roky trvání 
programu) 

MV Policejní sport - Veřejně prospěšný 
program pro rok 2019 

Z dotace lze hradit zejména náklady spojené s: 
(a) pořádáním sportovních soutěží pro cílovou skupinu,  
(b) rozvojem mezinárodního policejního sportovního styku a 
s podporou policejní sportovní reprezentace, 
(c) úhradou za nájem, provoz a údržbu sportovních zařízení, 
(d) nákupem sportovního a ostatního potřebného materiálu 
včetně sportovních zbraní a munice a ostatní náklady 
potřebné k zajištění činností rozvíjejících fyzickou zdatnost, 
dovednosti, znalosti a návyky cílové skupiny. 

    
17,00  

  
17,00 

MZd Program na podporu dostupnosti 
zdravotních služeb praktických lékařů 

Zajištění dostatečné dostupnosti primární péče, zajištění 
dostatečného personálního zabezpečení a věcného a 
technického vybavení v nových ordinacích praktických lékařů 

Praktický lékař a praktický lékař pro děti a 
dorost (dle prováděcí vyhláška ministerstva 
zdravotnictví k zákonu č. 95/2004 Sb., t. č. je 

                                             
3,2 

                                           
4     
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aktuální vyhláška č. 361/2010 Sb.) 

MZd Program na podporu zubních lékařů v 
oblastech s omezenou dostupností 
zdravotních služeb v letech 2018 - 2021 

Zajištění dostatečné dostupnosti primární péče, zajištění 
dostatečného personálního zabezpečení 

Zubní lékař (dle prováděcí vyhláška 
ministerstva zdravotnictví k zákonu č. 95/2004 
Sb., t. č. je aktuální vyhláška č. 361/2010 Sb.) 

                                           
10    

                                        
10     

MZd Rezidenční místa Specializační vzdělávání nelékařských zdr. povolání Poskytovatelé zdr. služeb                                            
61,25     

není známo 

MZd Národní program zdraví - projekty 
podpory zdraví (NPZ-PPZ) 

Dotační program NPZ – PPZ je důležitým nástrojem MZd pro 
naplňování vybraných cílů a priorit dokumentu Zdraví 2020 – 
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 
nemocí a jeho akčních plánů. Bližší informace k dokumentu 
Zdraví 2020 a jeho akčním plánům, a to: 
• AP pro podporu pohybové aktivity 
• AP pro správnou výživu a stravovací návyky populace  
• AP pro omezování zdravotně rizikového chování 
• AP pro rozvoj zdravotní gramotnosti 
• AP pro zvládání infekčních nemocí 
• Provakcinační APOD. 
Rovněž je důležitým nástrojem pro naplňování cílů 
dokumentu Koncepce hygienické služby a primární prevence 
v ochraně veřejného zdraví (MZd, 2013), dokumentu 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 - 
2018, dokumentu Strategie bezpečnosti potravin a výživy 
2014 - 2020 a dále pro naplňování dalších dlouhodobých 
anebo aktuálních priorit MZd v oblasti podpory zdraví a 
primární prevence.  

Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, 
nadační fondy, ústavy, účelová zařízení 
registrovaných církví a náboženských 
společností, příspěvkové organizace v přímé 
působnosti MZ ČR, příspěvkové organizace a 
organizační složky řízené územním 
samosprávním celkem (obec, kraj), organizace 
dle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 2018/2000 Sb., 
i další právnické osoby a fyzické osoby, 
Právnické osoby v působnosti jiných rezortů. 

                                            
9,15 

                                         
9,15   

MZd Národní program řešení problematiky 
HIV/AIDS (NPŘP HIV/AIDS) 

Dotační program NPŘP HIV/AIDS je důležitým nástrojem 
MZd ČR pro naplňování cílů dokumentu Národní program 
řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 
2018–2022 a rovněž vybraných cílů a priorit dokumentu 
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 
prevence nemocí a jeho akčních plánů, a to 
• AP pro omezování zdravotně rizikového chování  
• AP pro zvládání infekčních nemocí. 
 Dotační program NPŘP HIV/AIDS je rovněž nástrojem pro 
naplňování dokumentu Koncepce hygienické služby a 
primární prevence v ochraně veřejného zdraví (MZd, 2013). 

Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, 
nadační fondy, ústavy, účelová zařízení 
registrovaných církví a náboženských 
společností, příspěvkové organizace v přímé 
působnosti MZd, příspěvkové organizace a 
organizační složky řízené územním 
samosprávním celkem (obec, kraj), organizace 
dle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 2018/2000 Sb., 
i další právnické osoby a fyzické osoby, 
Právnické osoby v působnosti jiných rezortů. 

                                           
7,63  

                                        
7,63  

MZd Program na podporu Center duševního 
zdraví I 

Dotační program je jedním ze základních kamenů Strategie 
reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem 
zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je 
začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do 
běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního 
týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně 

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou 
registrovaným subjektem v ČR, mají aktivní 
datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů; a jsou poskytovateli sociálních služeb 

                                                  
-       

                                               
-       
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podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě 
CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním 
onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí 
být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud možno 
samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. V 
tomto programu došlo k otevření 5 Center duševního zdraví. 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů nebo zdravotních služeb v souladu se 
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve 
znění pozdějších předpisů 

MZd Program na podporu Center duševního 
zdraví II 

Dotační program je jedním ze základních kamenů Strategie 
reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem 
zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je 
začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do 
běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního 
týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně 
podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě 
CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním 
onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí 
být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud možno 
samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. 
Podpořeno může být celkem 16 Center duševního zdraví. 

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou 
registrovaným subjektem v ČR, mají aktivní 
datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů; a jsou poskytovateli sociálních služeb 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů nebo zdravotních služeb v souladu se 
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve 
znění pozdějších předpisů. 

                                        
238,4 

                                               
-       

MZd Program na podporu Center duševního 
zdraví III 

Dotační program je jedním ze základních kamenů Strategie 
reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem 
zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je 
začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do 
běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního 
týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně 
podporují člověka v jeho přirozeném prostředí. V případě 
CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním 
onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí 
být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud možno 
samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. 
Podpořeno může být celkem 9 Center duševního zdraví. 

Fyzické nebo právnické osoby, které jsou 
registrovaným subjektem v ČR, mají aktivní 
datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů; a jsou poskytovateli sociálních služeb 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů nebo zdravotních služeb v souladu se 
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve 
znění pozdějších předpisů. 

                                        
134,1  

                                               
-       

MZd Program na podporu nestátních 
neziskových organizací pečujících 
o pacienty v terminálním stádiu 
onemocnění 

Dotační program PPNN je důležitým nástrojem MZd pro 
naplňování vybraných cílů a priorit dokumentu Zdraví 2020 – 
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 
nemocí a jeho akčních plánů. Bližší informace k dokumentu 
Zdraví 2020 a jeho akčním plánům, a to: 
• AP Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, 
dlouhodobé a domácí péče 
• AP pro rozvoj zdravotní gramotnosti 
Rovněž je důležitým nástrojem MZd pro vytvoření 
optimálních podmínek pro rozvoj a podporu NNO působících 
v oblasti domácí i lůžkové péče o terminálně nemocné, 
jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti 

Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, 
účelová zařízení registrovaných církví a 
náboženských společností 

 
8  

 
8  

MZd Program podpory péče pro oblasti Dotační program PPNO je důležitým nástrojem MZd pro Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy,   
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

psychiatrických a neurodegenerativních 
onemocnění 

naplňování vybraných cílů a priorit dokumentu Zdraví 2020 – 
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence 
nemocí a jeho akčních plánů. Bližší informace k dokumentu 
Zdraví 2020 a jeho akčním plánům, a to: 
• AP Duševní zdraví 
• Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další 
obdobná onemocnění  
• AP pro rozvoj zdravotní gramotnosti 
Rovněž je důležitým nástrojem podpory projektů 
zaměřených na péči o duševní zdraví, zejména pak projektů, 
které podporují zapojení uživatelů psychiatrické péče ke 
zlepšení vlastní životní situace a projektů majících 
preventivní a osvětový charakter, včetně edukace blízkých a 
rodinných příslušníků. Cílem je, kromě lepší kvality života 
uživatelů psychiatrické péče, i redukce rizik vyplývajících z 
psychických onemocnění. Druhá vyhlášená priorita je 
zaměřena na oblast neurodegenrativních onemocnění, 
zejména na podporu osob s Alzheimerovou nemocí a 
obdobnými onemocněními. Zaměřuje se na podporu aktivit 
přispívajících ke zlepšení přístupu ke stanovení diagnózy a ke 
zlepšení kvality života lidí s tímto druhem onemocnění. 
Podpořeny by měly být rovněž projekty přispívající ke 
zvýšení povědomí široké veřejnosti o psychiatrických a 
neurodegenerativních onemocněních a projekty vedoucí 
k destigmatizaci lidí s tímto druhem onemocnění 

účelová zařízení registrovaných církví a 
náboženských společností, příspěvkové 
organizace v přímé působnosti MZd, 
příspěvkové organizace a organizační složky 
řízené územním samosprávním celkem (obec, 
kraj), organizace dle § 7 ods. 1 písm. f) zákona 
č. 2018/2000 Sb., i další právnické osoby 
a fyzické osoby, které jsou založeny nebo 
zřízeny za účelem poskytování zdravotních 
služeb, Právnické osoby v působnosti jiných 
rezortů 

3 3 

MZe Program 129 260 "Podpora prevence 
před povodněmi III" 

Podpora realizace preventivních protipovodňových opatření 
s retencí a opatření podél vodních toků včetně podpory 
projektových dokumentací na tato opatření   

státní podniky Povodí, Lesy České republiky, 
obce 

                                     
400,00     

                                      
141     

Mze Program 129 360 "Podpora prevence 
před povodněmi IV" 

Podpora realizace preventivních protipovodňových opatření 
s retencí a opatření podél vodních toků včetně podpory 
projektových dokumentací na tato opatření   

státní podniky Povodí, Lesy České republiky, 
obce, správci drobných vodních toků určení dle 
§ 48 vodního zákona 

Nestanovena 
– nový 
program    

                                   
1 106     

Mze Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací II 

a)    opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a 
nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a 
rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové 
posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro 
zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
b) výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících 
vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel,  
c)    výstavba a modernizaci zařízení ke zkvalitnění 
technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem 
zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích, 
d)    výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace čistíren 
odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 

obce, svazky obcí, vodohospodářské akciové 
společnosti s více než 90% většinou kapitálové 
účasti měst a obcí 

                                        
570  

                                      
570     
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti 
vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným 
vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí 
být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel 
obce), 
e)    výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě 
a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle 
předchozího bodu, 
f)     dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů 
(vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že 
odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již 
existující, kapacitní a vyhovující ČOV,                                              
g)    odstranění volných výustí realizací komplexního opatření 
řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části 
spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) toho článku nebo za 
předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně 
čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV 

MZe Podpora retence vody v krajině - rybníky 
a vodní nádrže (129 280) 

opravy, rekonstrukce, odbahnění a výstavba nových rybníků FO a PO podnikající v zemědělství, rybářská 
sdružení, školská zařízení 

                                        
200     

                                      
160     

MZe Podpora opatření na drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích (129 
290) 

opatření podél vodních toků, a opravy, rekonstrukce 
odbahnění malých vodních nádrží, případně výstavba nových 
nádrží 

státní podniky Povodí, Lesy ČR, Obce                                         
230     

                                      
300  

Mze Podpora konkurenceschopnosti 
agropotravinářského komplexu – závlahy 
– II 

pořízení páteřního závlahového rozvodu a závlahového 
detailu pro účely zemědělských závlah 

FO a PO podnikající v zemědělství                                         
100   

                                      
180    

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

10. E. Podpora technologických platforem v působnosti MZe odpovědný koordinátor a sekretariát platformy 
uvedený ve stanovách 

                                           
13     

                                        
13    

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s 
humanitárním zaměřením 

podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě 

                                           
minimálně 55 

                                        
50     

Mze Podpora účasti na mezinárodních 
veletrzích a výstavách v zahraničí 

Podpora účasti vystavovatelů na mezinárodních veletrzích a 
výstavách v zahraničí (pronájem výstavní plochy, výstavba 
stánku, registrační poplatek, zpáteční letenka) 

fyzické nebo právnické osoby podnikající v 
odvětví zemědělství, potravinářství, 
krmivářství, výrobci zemědělské techniky, 
strojů pro potravinářskou výrobu, odborné 
svazy a asociace 

                                           
20    

                                        
20 

MZe Podpora zdraví, včetně péče a pomoci 
zdravotně postiženým 

Podpora rovných příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením a pro venkovské seniory. 

Nestátní neziskové organizace:                                     
1. SPOLKY (SP),   
2. ÚSTAVY (ÚS), 
3. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (OPS),  
4. ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ REGISTROVANÝCH 
CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (CPO), 

 odhad 10   nestanoveno  
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

5. NADACE A NADAČNÍ FONDY (NaNF),  
6. DALŠÍ PRÁVNICKÉ OSOBY (PO). 

MZe Ochrana životního prostředí, udržitelný 
rozvoj  

Podpora péče o přírodu, krajinu a udržitelný rozvoj. 
Podpora ekologického zemědělství a šetrného způsobu 
zemědělského hospodaření. Podpora využívání biomasy jako 
obnovitelného zdroje energie. Podpora udržitelného rozvoje 
obcí a měst, regionálního a nadregionálního rozvoje. 
Podpora spolkové činnosti a neekonomických služeb 
poskytovaných neziskovými organizacemi v resortu 
zemědělství. 

Nestátní neziskové organizace:                                     
1. SPOLKY (SP),   
2. ÚSTAVY (ÚS), 
3. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (OPS),  
4. ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ REGISTROVANÝCH 
CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (CPO), 
5. NADACE A NADAČNÍ FONDY (NaNF),  
6. DALŠÍ PRÁVNICKÉ OSOBY (PO). 

 odhad 20,3   nestanoveno  

MZe Vzdělávání a propagace Podpora vzdělávacích aktivit a propagace. Podpora 
profesního vzdělávání a zvyšování kvality.  Podpora 
vzdělávacích aktivit a propagace v oblasti ekologického 
zemědělství a biopotravin, bezpečnosti potravin, 
potravinářství a zdravé výživy. 

Nestátní neziskové organizace:                                     
1. SPOLKY (SP),   
2. ÚSTAVY (ÚS), 
3. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (OPS),  
4. ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ REGISTROVANÝCH 
CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (CPO), 
5. NADACE A NADAČNÍ FONDY (NaNF),  
6. DALŠÍ PRÁVNICKÉ OSOBY (PO). 

 odhad 62   nestanoveno  

MZe Podpora rozvoje jezdeckého sportu, péče 
o koně a hipoterapie 

program zrušen       

MZe Zapojení do zahraničních programů a 
aktivit 

Podpora prezentace rezortu zemědělství v zahraničí, 
podpora účasti na zahraničních výstavách, kongresech a 
výzkumech. 

Nestátní neziskové organizace:                                     
1. SPOLKY (SP),   
2. ÚSTAVY (ÚS), 
3. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (OPS),  
4. ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ REGISTROVANÝCH 
CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (CPO), 
5. NADACE A NADAČNÍ FONDY (NaNF),  
6. DALŠÍ PRÁVNICKÉ OSOBY (PO). 

                                                  
-       

 nestanoveno  

MZe Podpora venkova program zrušen       

MZe Péče o ohrožené a problémové skupiny 
obyvatel  

program zrušen       

MZe Zájmová a další volnočasová činnost pro 
děti a mládež  

Podpora zabezpečování široké nabídky volnočasových aktivit 
pro organizované i neorganizované děti a mládež. Podpora 
rozvoje mobility a mezinárodní spolupráce dětí a mládeže. 

Nestátní neziskové organizace:                                     
1. SPOLKY (SP),   
2. ÚSTAVY (ÚS), 
3. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (OPS),  
4. ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ REGISTROVANÝCH 
CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (CPO), 
5. NADACE A NADAČNÍ FONDY (NaNF),  
6. DALŠÍ PRÁVNICKÉ OSOBY (PO). 

 odhad 7,7   nestanoveno  

MZe Ochrana životního prostředí, udržitelný 
rozvoj 

program sloučen do jednoho "Ochrana životního prostředí, 
udržitelný rozvoj " 

      

MZe Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele, program sloučen do jednoho "Vzdělávání a propagace "       
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

bezpečnost a kvalita potravin 

MZe Dotace na ochranu a reprodukci 
genofondu lesních dřevin 

Podpora genových základen, podpora uznaných zdrojů 
kvalifikovaného reprodukčního materiálu (rodičů rodiny, 
ortetů a klonů, semenných sadů a směsí klonů. 

Vlastník/nájemce/pachtýř genetických zdrojů 
lesních dřevin. 

                                          
Odhad  20    

                                        
20   

MZe Náhrady podle lesního zákona - částečná 
úhrada zvýšených nákladů na výsadbu 
minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin při obnově porostu (§ 
24 lesního zákona). 

Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin. 

Vlastník lesa (o výměře větší než 3 ha), který 
hospodaří podle lesního hospodářského plánu 
nebo podle protokolárně převzatého 
vlastnického separátu lesní hospodářské 
osnovy. 

                                           
Odhad 15    

                                        
15 

MZe Náhrady podle lesního zákona - úhrada 
nákladů na zpracování lesních 
hospodářských osnov (§ 26 lesního 
zákona). 

Zařízení lesních majetků, pro které není zpracován lesní 
hospodářský plán, na období 10 let lesní hospodářskou 
osnovou. 

Vlastník lesa formou možnosti bezplatného 
převzetí vlastnického separátu lesní 
hospodářské osnovy. 

                                           
Odhad 25     

                                        
25 

MZe Náhrady podle lesního zákona - úhrada 
nákladů na opatření meliorací a hrazení 
bystřin v lesích, prováděných ve 
veřejném zájmu (§ 35 lesního zákona). 

Provádění technických a biologických opatření pro zvýšení 
ochrany lesní půdy a podporu péče o vodohospodářské 
poměry (hrazení bystřin a strží aj.). 

Vlastník lesa, správce vodního toku.                                            
Odhad 50    

                                        
50 

MZe Náhrady podle lesního zákona - úhrada 
nákladů na činnost odborného lesního 
hospodáře v případech, kdy jeho činnost 
hradí stát (§ 37 lesního zákona). 

Bezplatné poskytování služeb odborného lesního hospodáře 
drobným vlastníkům lesů pro zajištění odborné úrovně 
hospodaření v lesích. 

Vlastník lesa formou možnosti bezplatného 
využití služeb odborného lesního hospodáře. 

                                        
Odhad 150     

                                      
150   

MZe Finanční příspěvek na ekologické a k 
přírodě šetrné technologie při 
hospodaření v lese (část druhá hlava I NV 
č. 30/2014 Sb.). 

Soustřeďování dříví lanovkou, soustřeďování dříví koněm, 
soustřeďování dříví vyvážením, štěpkování klestu za 
podmínky ponechání štěpky v porostu, soustřeďování dříví 
železným koněm. 

Vlastníci lesů (mimo pásma imisního ohrožení 
A a B), které nejsou ve vlastnictví státu, a jejich 
spolky a společnosti. 

                                           
Odhad 80  

                                        
80   

MZe Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů do 40 let věku 
(část druhá hlava II NV č. 30/2014 Sb.). 

Přirozená a umělá obnova lesních porostů, zajištění lesních 
porostů, přeměny a rekonstrukce lesních porostů, výchova 
lesních porostů. 

Vlastníci lesů, které nejsou ve vlastnictví státu, 
a jejich spolky a společnosti. 

                                        
Odhad 515    

                                      
515 

MZe Finanční příspěvek na opatření k obnově 
lesů poškozených imisemi a lesů 
chřadnoucích vinou antropogenních vlivů 
(část druhá hlava IV NV č. 30/2014 Sb.). 

Přirozená a umělá obnova lesních porostů, jejich ochrana do 
stádia zajištění, zřizování oplocenek, hnojení půdy při 
výsadbě sazenic.  

Vlastníci lesů (v pásmech imisního ohrožení A a 
B), které nejsou ve vlastnictví státu, a jejich 
spolky a společnosti. 

                                           
Odhad 35     

                                        
35  

MZe Finanční příspěvek na vyhotovení lesních 
hospodářských plánů za podmínky 
poskytnutí dat lesních hospodářských 
plánů v digitální formě pro potřeby státní 
správy lesů (část druhá hlava VII NV č. 
30/2014 Sb.). 

Zařízení lesního majetku (lesního hospodářského celku) na 
období 10 let lesním hospodářským plánem a následné 
poskytnutí digitálních dat do datového skladu státní správy 
lesů. 

Vlastníci lesů, které nejsou ve vlastnictví státu, 
a jejich spolky a společnosti. 

                                           
Odhad 30    

                                        
30    

MZe Finanční příspěvek na ochranu lesa (část 
druhá hlava IX NV č. 30/2014 Sb.). 

Asanace kůrovcového dříví pomocí insekticidních sítí, 
insekticidních postřiků nebo odkornění. Seštěpkování 
porostů poškozených kůrovci nebo václavkou. 

Vlastníci lesů, které nejsou ve vlastnictví státu, 
a jejich spolky a společnosti. 

                                        
Odhad 200     

                                      
200     

MZe Finanční příspěvek poskytovaný Zlepšování životního prostředí zvěře, podpora ohrožených Uživatel honitby (držitel honitby nebo její                                                                               
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

uživatelům honiteb (část třetí hlava I NV 
č. 30/2014 Sb.). 

druhů zvěře a zajíce polního, oborní chovy zvěře se vzácnými 
druhy nebo poddruhy, preventivní veterinárně léčebné akce 
a zdolávání nákaz v chovech zvěře, snižován početních stavů 
kormorána velkého nebo prasete divokého, ozeleňování 
krajiny včetně oplocování dřevin. 

nájemce). Odhad 135   135  

MZe Finanční příspěvek na chov a výcvik 
národních plemen loveckých psů a 
loveckých dravců (část třetí hlava II NV č. 
30/2014 Sb.). 

Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu, úspěšný odchov 
loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu. 

Vlastník loveckého psa nebo umělého chovu 
loveckých dravců. 

                                             
Odhad 5     

                                           
5  

MZe Podpora akreditované poradenské 
činnosti v lesním hospodářství. 

Úhrada části výdajů na poradenskou činnost a zvyšování 
odborné úrovně vlastníků lesa. 

Vlastník/nájemce/pachtýř lesa, který si vybral 
svého odborného lesního hospodáře. 

                                             
Odhad 5     

                                           
5   

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

1.D. Podpora včelařství Včelař, chovající včely na území ČR, Český svaz 
včelařů, o.s. 

                                        
100     

                                      
100   

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších 
předpisů.  

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 

Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě 

                                           
35     

                                        
35     

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších 
předpisů. 

1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů   Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě 

                                           
95     

                                        
95     

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších 
předpisů. 

1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu 
ekologického zemědělství 

podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě podle § 2e 
odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a 
který je zároveň registrovaný jako osoba 
podnikající v ekologickém zemědělství podle § 
6 zákona č. 242/2000 Sb., který spadá do 
kategorie mikropodniků, malých a středních 
podniků ve smyslu Přílohy I nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014.  

                                           
15     

                                        
15 

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu 
vyjmenovaných hospodářských zvířat   

 Oprávněná osoba, uznaná chovatelská 
sdružení, chovatel, chovatelské podniky prasat 

                                        
220     

                                      
220     

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě, výzkumné 
pracoviště a Mendelova univerzita v Brně 

 
180    

                                      
180     

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

6. Genetické zdroje fyzické a právnické osoby, univerzity, 
soukromé a veřejné výzkumné instituce 

                                           
75     

                                        
75     

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 

8. Nákazový fond  chovatel prasat, prasnic a drůbeže (§420 
zákona č. 89/2012 Sb.), který provedl 

                                        
766,6     

                                      
766,6     
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

zemědělství ve znění pozdějších předpisů ozdravení 

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

9. Poradenství a vzdělávání 
(celkem) 

pořádající nebo zabezpečující organizace, 
uznané chovatelské sdružení, pěstitelský svaz, 
vydavatel, pořadatel, osoba zajišťující 
samostatné zkoušky odrůd, "Školní závody", 
"Krajská informační střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova", výzkumné ústavy, 
odborná sdružení, univerzity aj. 

                                        
138,4     

                                      
138,4    

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

9.A. Speciální poradenství (celkem) 
9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu 
9.A.b. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu 
9.A.b.1.-3. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu 
(publikace, semináře, výstavy, školení) 
 9.A.b.4. a.-h., j. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu 
(odrůdové zkoušky) 
9.A.b.4 i. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu 
(odrůdové zkoušky v režimu ekologického zemědělství) 

pořádající nebo zabezpečující organizace, 
uznané chovatelské sdružení, pěstitelský svaz, 
vydavatel, pořadatel, osoba zajišťující 
samostatné zkoušky odrůd,  výzkumné ústavy, 
odborná sdružení, univerzity aj. 

                                           
57,7 
Z toho 
9.A.a. – 31,3 
9.A.b. – 26,4 
9.A.b.1.-3. a 
9.A.b.4.  a.-h., 
j. – 25,2 
9.A.b.4.i – 1,2. 

                                        
57,7     
Z toho 
9.A.a. – 31,3 
9.A.b. – 26,4 
9.A.b.1.-3. a 
9.A.b.4.  a.-h., 
j. – 25,2 
9.A.b.4.i – 1,2 

 dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

9.E. Školní závody Školní závody – fyzické a právnické osoby  
15 

 
15 

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

9.F. Podpora poradenství v zemědělství  celkem :  
9.F.m. Demonstrační farmy 
9.F.e Regionální přenos informací  
9.F.i Odborné konzultace 
9.H Zahraniční výstavy 

pořádající nebo zabezpečující organizace, 
uznané chovatelské sdružení, pěstitelský svaz, 
vydavatel, pořadatel, osoba zajišťující 
samostatné zkoušky odrůd, " agrární nevládní 
neziskové organizace s plošnou působností ", 
výzkumné ústavy, odborná sdružení, univerzity 
aj. 

                                          
45 
Z toho: 
9.F.e. - 23 
9.F.i. – 7 
9.H - 20    

                                        
45 
Z toho: 
9.F.e. - 23 
9.F.i. – 7 
9.H - 
nestanoveno  

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací česká stavovská agrární nevládní organizace                                            
20     

                                        
20     

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

10.E. Podpora technologických platforem v působnosti 
resortu MZe (Celkem) 
z toho:                                                                                                           
10.E.a. - Podpora technologické platformy pro potraviny 
 
10.E.c.Podpora technologické platformy pro ekologické 
zemědělství 
10.E. d. Podpora technologické platformy pro rostlinné 
biotechnologie                                                                                             
10.E.e. Podpora technologické platformy pro zemědělství 

odpovědný koordinátor a sekretariát platformy 
uvedený ve stanovách platformy. 

 23                                                  
z toho na:                                            
10.E.a. - 13 
10.E.c. - 2                                                 
10.E.d. - 1  
10.E.e. - 5 

 23                                                  
z toho na:                                           
10.E.a. - 13 
10.E.c. - 2                                                 
10.E.d. - 1  
10.E.e. - 5 

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 

13. Podpora zpracování zemědělských produktů  výrobce potravin (zák. č. 110/97 Sb.), výrobce 
krmiv pro zvířata poskytující potraviny (zák. č. 

                                        
500  

                                      
400  
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

zemědělství ve znění pozdějších předpisů 91/96 Sb.) 

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě 

                                           
84     

                                        
84     

MZe  17. Podpora biologické diverzity rybích populací v 
povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů 

Uživatelé rybářských revírů (§ 21 odst. 1) a 2) a 
§ 22 odst. 2) a 3) zákona č. 99/2004 Sb. o 
rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Kromě 
fyzických a právnických osob uvedených v § 6 
zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství ve znění 
pozdějších předpisů, mohou být příjemcem 
také Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a statky s. p. a 
podniky povodí 

 22 mil. Kč.                                    
Pozn.: 
Vzhledem ke 
zrušení 
podprogramu 
pro 
zarybňování v 
rámci dotací 
pro NNO 
dojde 
pravděpodob
ně k převodu 
těchto 
finančních 
prostředků do 
DT a k 
dalšímu 
navýšení 
alokace pro 
rok 2019  

22 

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s 
humanitárním zaměřením 

podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě 

                                           
minimálně 55 

                                        
50     

Mze na základě Dokumentace 
programu Ministerstva  
zemědělství ČR, čj. 74635/2016-MZE-
17251 
s platností do 31. 12. 2022 jsou 
předkládány  
Zásady pro rok 2019. 

Dotační program 129 660 Údržba a obnova  
kulturních a venkovských prvků z toho: 
Dotační podprogram 129 662 Údržba a obnova  
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 

obce, spolky (sdružení), nadace, zájmová 
sdružení právnických osob, vlastník objektu 
nebo pozemku, na němž objekt stojí, uživatel 
pozemku, na němž objekt stojí 

                                           
50     

                                               
-       

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 

podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě 

                                        
400     

                                      
400     

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských 
zvířat 

podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě 

                                        
885     

                                      
885     

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 

22. Podpora sektoru mléka - program není aktivní producenti mléka a organizace producentů 
mléka 

                                           
50     

                                        
50     
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

Mze dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o hospodářská 
zvířata umístěná do náhradní péče 

obce s rozšířenou působností                                               
3     

                                           
3     

MZe dotace v zemědělství a potravinářství 
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb. o 
zemědělství ve znění pozdějších předpisů 

24. Výkrm skotu podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.) 
podnikající v zemědělské výrobě 

                                        
125     

                                      
125     

Mze Zemědělec nákup techniky do zemědělské prvovýroby, investice na 
výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v 
zemědělských závodech, nákup plemenných zvířat za účelem 
zlepšení genetické hodnoty stáda 

zemědělský podnikatel - prvovýrobce   
535 

  
535 

Mze Podpora pojištění zemědělské pojištění zemědělský podnikatel - prvovýrobce, který je 
mikropodnikem, malým nebo středním 
podnikem  

  
585 

  
585 

Mze Pojištění lesních porostů pojistná ochrana lesních porostů proti nepředvídatelným 
škodám 

Vlastníci (nájemci, pachtýři, vypůjčitelé) lesů, 
kteří jsou zároveň podnikateli, obce nebo 
dobrovolné svazky obcí. 

 2,5 2,5 

Mze Podpora pojištění produkce lesních 
školek 

pojistná ochrana sadebního materiálu ve školkách lesních 
dřevin proti nepředvídatelným škodám 

zemědělský podnikatel - prvovýrobce, který je 
veden v ústřední evidenci držitelů licence k 
uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin 

  
0,35 

  
0,35 

Mze Podpora nákupu půdy 
Podpora nákupu půdy - snížení jistiny 
úvěrů 

nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu zemědělský podnikatel - prvovýrobce   
163 

  
163 

Mze Zpracovatel pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním 
zemědělských produktů 

podnikatel zabývající se zpracováním 
zemědělských produktů 

  
5 

  
5 

MZe  Lesní školkař Investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní 
školkařskou činnost. 

podnikatel, který provozuje lesní školkařskou 
činnost na pozemcích určených k plnění funkcí 
lesa a je veden v ústřední evidenci držitelů 
licence k uvádění do oběhu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin  

  
  
  
 
 
 
 
25 

  
  
  
 
 
 
 
25 

Mze Lesní hospodář Investice do strojů, technologií a zařízení pro hospodaření v 
lesích. 

podnikatel, obec nebo dobrovolný svazek obcí, 
který se zabývá hospodařením v lesích nebo 
pokud je vlastníkem (nájemcem, pachtýřem, 
vypůjčitelem) lesa a hospodaří podle lesního 
hospodářského plánu nebo lesní hospodářské 
osnovy 

MZe  Zpracovatel dřeva Investice do strojů, technologií a zařízení pro zpracování 
dřeva a dřevního odpadu ve dřevozpracujících 
provozovnách. 

podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, 
příspěvková organizace či právnická osoba, jejíž 
zakladatelem je obec, kteří se zabývají 
zpracováním dřeva  

MZe Úvěry na nákup půdy nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu zemědělský podnikatel - prvovýrobce  60 60 
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

MZe Zajištění úvěrů Zajištění investičních úvěrů -zemědělských podnikatelů, 
podnikatelů zabývajících se zpracováním zemědělských 
produktů, subjektů působící v odvětví lesního hospodářství či 
zpracování dřeva 
projekty Informačních a propagačních opatření na podporu 
zemědělských produktů a potravinářských výrobků 

podnikatel, který se zabývá zemědělskou 
výrobou nebo zpracováním zemědělských 
produktů nebo působí v odvětví lesního 
hospodářství 
podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, 
příspěvková organizace či právnická osoba, jejíž 
zakladatelem je obec, kteří se zabývají 
zpracováním dřeva nebo jsou vlastníky, 
nájemci (pachtýři)  či  vypůjčiteli lesa 
podnikatel a zároveň organizace, o jejímž 
projektu na financování informačních a 
propagačních opatření rozhodla Evropská 
komise   

  
0,15 

  
0,15 

MZe Investiční úvěry pořízení investičního majetku  podnikatel, který se zabývá zemědělskou 
výrobou nebo zpracováním zemědělských 
produktů nebo působí v odvětví lesního 
hospodářství 
podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, 
příspěvková organizace či právnická osoba, jejíž 
zakladatelem je obec, kteří se zabývají 
zpracováním dřeva nebo jsou vlastníky, 
nájemci (pachtýři)  či  vypůjčiteli lesa 

  
217,5 

  
217,5 

MZe Provozní úvěry provozní financování podnikatel, který se zabývá zemědělskou 
výrobou nebo zpracováním zemědělských 
produktů nebo působí v odvětví lesního 
hospodářství 
podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, 
příspěvková organizace či právnická osoba, jejíž 
zakladatelem je obec, kteří se zabývají 
zpracováním dřeva nebo jsou vlastníky, 
nájemci (pachtýři)  či  vypůjčiteli lesa 

  
45,5 

  
45,5 

MZe Investiční úvěry Zemědělec pořízení investičního majetku  zemědělský podnikatel - prvovýrobce, který je 
mikropodnikem, malým nebo středním 
podnikem  

  
375 

 
375  

MZe Program aplikovaného výzkumu 
Ministerstva zemědělství na období 
2017-2025, ZEMĚ 

Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím 
pokročilých postupů a technologií. 

Výzkumné organizace, podniky  
488 

 
490 

MZe Institucionální podpora na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumných organizací 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Výzkumné organizace  
491 

 
515 

MZe Centra odborné přípravy Podpora zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků a 
studentů středních a vyšších odborných škol. Modernizace 
vybavení COP učebními pomůckami, které umožní žákům a 

Centra odborné přípravy  
70 

 
70 
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

studentům osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné 
pro výkon budoucího povolání. 

MŽP Program péče o krajinu PPK A - Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících ze 
zákona č. 114/1992 Sb. a souvisejících předpisů a ze 
schválených plánů péče pro zvláště chráněná území a jejich 
ochranná pásma, včetně navrhovaných. 

AOPK ČR, správy národních parků, Správa 
jeskyní ČR 

 celkem za 
program cca 
150 mil. Kč  

 není 
stanoveno  

MŽP Program péče o krajinu PPK B- B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy 
druhů uvedených v červených seznamech ve volné krajině. 
B.2 Péče o krajinné prvky 

fyzická nebo právnická osoba nebo organizační 
složka státu 

   není 
stanoveno  

MŽP Program péče o krajinu PPK C - Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a 
handicapované živočichy 

fyzická či právnická osoba, která zajistí 
naplnění podprogramu na území celé ČR 
prostřednictvím záchranných stanic 
povolených podle § 5 odst. 8 zákona č. 
114/1992 Sb. (akreditovaná záchranná 
stanice). 

   není 
stanoveno  

MŽP Program na podporu projektů nestátních 
neziskových organizací  

Podprogram B na podporu koordinačních projektů v ochraně 
přírody a krajiny 

NNO                                              
5     

                                           
5     

MŽP Podpora obnovy přirozených funkcí 
krajiny 

nové dokumentace pro roky 2019+ v přípravě       

MŽP Nová zelená úsporám Rodinné domy -                                                                 
Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 
Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností 
- Efektivní využití zdrojů energie                                                        
- instalace stínící techniky                                                               
- Výstavba zelených střech                                                                   
-  Využití tepla z odpadní vody 
Bytové domy -                                                                                - 
Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů 
Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou 
náročností                                                                                                    
- Efektivní vyžití zdrojů energie 
- Využití tepla z odpadní vody                                                                                                                                                        
- Výstavba zelených střech                                                                 
- Využití tepla z odpadní vody 

Rodinné domy                                                      - 
vlastník nebo stavebník rodinného domu                                       
Bytové domy                                                            - 
vlastník bytového domu (jak fyzická osoba, tak 
právnická osoba),                                                 - 
pověřený spoluvlastník bytového domu (na 
základě souhlasného prohlášení ostatních 
spoluvlastníků),                                         - 
pověřený vlastník jednotky (na základě 
souhlasného prohlášení ostatních vlastníků 
jednotek)                                            - 
společenství vlastníků jednotek (tam kde 
bylo ustanoveno). 

                                     
2 780     

                                   
4 737     

MŽP Národní program Životní prostředí Celkem                                        
2 845     

                                   
1 395     

MŽP Národní program Životní prostředí Prioritní oblast 1: Voda záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí                                      
2 100     

                                   
1 100     

MŽP Národní program Životní prostředí Prioritní oblast 2: Ovzduší záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí                                            
30     

                                        
30     

MŽP Národní program Životní prostředí Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí                                                                                        
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

rizika 240     -       

MŽP Národní program Životní prostředí Prioritní oblast 4: Příroda a krajina záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí                                            
50     

                                        
50     

MŽP Národní program Životní prostředí Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí                                         
205     

                                      
105     

MŽP Národní program Životní prostředí Prioritní oblast 6: Environmentální prevence záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí                                         
220     

                                        
10     

MŽP Národní program Životní prostředí Prioritní oblast 7: Inovativní a demonstrační projekty záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí                                                   
-       

                                      
100     

TA ČR Program podpory aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje DELTA 

Podpora mezinárodní spolupráce v rámci aplikovaného 
výzkumu. 

výzkumná organizace, podnik  
200 

 
50 

TA ČR Program na podporu aplikovaného 
výzkumu a experimentálního vývoje 
EPSILON 

Podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky 
mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových 
produktech, výrobních postupech a službách. 

výzkumná organizace, podnik  
1540,1 

 
1531,1 

TA ČR Program veřejných zakázek 
v aplikovaném výzkumu a inovacích pro 
potřeby státní správy BETA2 

Podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje 
nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních 
mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, 
informačních a řídících produktů a postupů určených pro 
kvalitnější a efektivnější výkon státní správy. 

výzkumná organizace, podnik  
357,5 

 
387,5 

TA ČR Program na podporu aplikovaného 
výzkumu ZÉTA 

Podpora studentů a mladých výzkumných pracovníků ve 
výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v 
praxi. 

výzkumná organizace, podnik  
120 

 
120 

TA ČR Program na podporu aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací THÉTA 

Podpora ve střednědobém a dlouhodobém horizontu 
k naplnění vize transformace a modernizace energetického 
sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. 

výzkumná organizace, podnik, další FO a PO  
360 

 
580 

TA ČR Program na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanitního 
výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací ÉTA 

Podpora posílení společenské a humanitní dimenze 
v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací. 

výzkumná organizace, podnik, další FO a PO  
357 

 
472,5 

Úřad vlády 
ČR 

Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce 

projekty využívající principy komunitní práce 
v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty 
poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských 
komunitách/lokalitách k získávání dovedností řešit svoji 
situaci vlastními silami, s podporou dalších osob 
nebo společným úsilím dané komunity;                                                         
projekty, jejichž aktivity doplňují terénní práci, sociální 
programy a sociální služby, u nichž žadatel o poskytnutí 
dotace prokáže analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a 
vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke 
zlepšení situace obyvatel romských lokalit.                                                       
Doplňkovou součástí projektů může být vzdělávací a 
informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro 

spolek, ústav, účelové zařízení registrované 
církve a náboženské společnosti založené církví 
a náboženskou společností pro poskytování 
charitativních služeb, obecně prospěšná 
společnost, nadace nebo nadační fond 

12    
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Odpovědný 
rezort 

Název dotačního titulu Podporované aktivity Příjemci  Alokace DT 
2019 (mil. Kč)  

 Alokace DT 
2020 (mil. Kč)  

veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích 
včetně 
doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a 
seminářů, provoz informačních webových portálů, 
zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, 
včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), 
vydávání informačních materiálů,  

Úřad vlády 
ČR 

 Podpora terénní práce Dotace v programu Podpora terénní práce se poskytuje za 
účelem zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka, 
kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace 
obce, zřízená pro tyto účely.  

 obec, hl. m. Praha                            
11,9     

  

Úřad vlády 
ČR 

Podpora koordinátorů pro romské 
záležitosti  

Dotace se poskytuje na zabezpečení pozice a činnosti 
krajského koordinátora pro romské záležitosti (dále jen 
„koordinátor“) v organizační struktuře krajského úřadu a 
zajištění jeho profesního rozvoje. 

kraj    5,4    
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PŘÍLOHA 3: SEZNAM INDIKÁTORŮ PRO MONITOROVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU (DLE METODIKY VYHODNOCENÍ STRATEGIE 
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR)5 

 

Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

1.1 Podpora 
transferu 
znalostí mezi 
výzkumným a 
podnikatelský
m sektorem  

Počet nově vzniklých a 
modernizovaných inovačních 
infrastruktur 

výstup 23000 OP PPR; OP PIK 
Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních 
infrastruktur (vědeckotechnické parky, podnikatelské 
inkubátory, inovační a kompetenční centra). 

infrastruktur
y 

průběžně - 

Počet přihlášek na ochranu 
práv průmyslového vlastnictví 

výstup 22100 OP PIK 

Počet podaných přihlášek na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví na vynálezy. Pod přihláškami 
ochrany práv průmyslového vlastnictví se započítávají 
jak národní, tak mezinárodní. Jde o přihlášky podané 
na příslušný úřad, který má k jejich přijetí patřičné 
kompetence. 

přihlášky průběžně - 

Podnikové výdaje na VaV v 
podnikatelském sektoru jako 
% HDP - regiony ČR (mimo hl. 
m. Praha) 

výsledek 21010 OP PIK; ČSÚ 

Domácí a zahraniční podnikové výdaje spotřebované 
na VaV v podnikatelském sektoru (BERD) jako podíl na 
celkovém HDP v běžných cenách (výrobní metodou) v 
regionech kromě hl. m. Prahy. 

% ročně ano 

Ekonomické subjekty 
zabývající se VaV 

výsledek x ČSÚ 

Ekonomické subjekty chápeme jako subjekty 
podnikatelské, vládní, vysokoškolské a soukromé 
neziskové. Základním pravidlem pro určení VaV 
činností by měla být přítomnost prvku novosti, 
kreativity, nejistoty, systematičnosti a 
reprodukovatelnosti ve VaV.  

subjekty ročně - 

Počet podniků 
spolupracujících s 
výzkumnými institucemi 

výstup 20000 
OP PIK; OP PPR; OP 
VVV; RSK; IS VaVaI 

Počet firem, které spolupracují s výzkumnou institucí 
na projektech v oblasti V&V. Alespoň jeden podnik a 
jedna výzkumná instituce se musí účastnit 
realizovaného projektu. Spolupráce musí trvat 
alespoň po dobu trvání projektu. 

podniky průběžně - 

                                                           
5 Dle Metodiky vyhodnocení Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 může být indikátorová soustava na základě potřeb doplněna o další relevantní indikátory. Ve vazbě na diskuzi zástupců resortů při 
přípravě Monitorovací zprávy AP SRR a Zprávy o uplatňování SRR naopak nemusí být vyhodnoceny všechny indikátory (například z důvodu neaktuálnosti dat), které jsou uvedeny v příloze č. 2. Pří přípravě 
Monitorovací zprávy AP SRR  a Zprávy o uplatňování SRR se očekává úzká spolupráce se subjekty. Které jsou zdroji dat, zejména pak s Českým statistickým úřadem.    
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

Počet podniků pobírajících 
podporu 

výstup 10000 
OP PIK (prioritní 

osa 1) 

Finanční nástroj na podporu rozvoje spolupráce 
podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými (dále 
jen „VaV“) institucemi. "Počet podniků, které obdržely 
podporu ze strukturálních fondů. Podnik: organizace 
produkující produkty nebo služby k uspokojení potřeb 
trhu a za účelem dosažení zisku. Právní forma podniku 
může být různá (OSVČ, sdružení apod.) 

podniky průběžně - 

Výdaje podnikatelského 
sektoru na provádění VaV ve 
vládním a vysokoškolském 
sektoru jako % celkových 
výdajů na provádění VaV v 
těchto sektorech 

výsledek 21011 OP PIK; ČSÚ 

Výdaje podnikatelského sektoru uskutečněné na 
provádění VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru 
k celkovým výdajům na provádění VaV v těchto 
sektorech. 

% ročně ano 

1.2 Rozvoj 
univerzit a 
výzkumných 
institucí  

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či 
modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

výstup 52701 OP VVV 

Počet infrastruktur pro výzkumně zaměřené studijní 
programy. Infrastrukturou se rozumí materiální 
zázemí pro výchovu studentů v rámci programů, které 
propojují výuku, výzkum a vývoj a inovace (výstavba a 
vybavení informačních infrastruktur, knihoven, 
laboratoří, učeben). 

infrastruktur
y 

průběžně ano 

Výdaje na VAV financované 
ze státního rozpočtu 

výstup x ČSÚ 
Výdaje na VAV financované ze státního rozpočtu 
podle typu příjemce (veřejné instituce a vysoké školy, 
soukromé podniky). 

mil. Kč ročně - 

Míra úspěšnosti účastníků 
z ČR v mezinárodních 
výzkumných programech 

výsledek 20110 OP VVV 

Poměr všech výzkumných týmů z ČR v úspěšných (tj. 
financovaných) návrzích projektů vůči celkovému 
počtu výzkumných týmů z ČR, které se podílely na 
přípravě všech (formálně správných) návrhů projektů. 
Nejsou brány v úvahu návrhy projektů, které v 
důsledku formálních závad vůbec nevstoupily do 
odborného (peer-review) hodnocení. Započítávány 
jsou účasti v programu Horizont 2020, EURATOM, 
Copernicus (dříve GMES) a Galileo (ve výchozí 
hodnotě účasti v 7. Rámcovém programu vč. 
programu EURATOM). 

% ročně ano 

1.3 Podpora 
integrace 
dopravních 
systémů  

Počet nových nebo 
rekonstruovaných 
přestupních terminálů ve 
veřejné dopravě 

výstup 75201 IROP 
Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních 
terminálů veřejné hromadné dopravy 

ks průběžně ano 

Počet měst se zpracovanými 
plány udržitelné mobility 

výstup x CIVINET 

Plán udržitelné městské mobility je střednědobým 
strategickým plánem, který je vytvořen k uspokojení 
potřeb mobility lidí a podniků ve městech, jejich okolí 
a k zajištění lepší kvality života. Vychází z existujících 

počet průběžně - 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

postupů plánování, regulačních rámců a patřičnou 
pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám 
evaluace.  

Počet plánů dopravní 
obslužnosti 

výstup x krajské úřady 

Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území ukládá 
krajům Zákon č. 194 / 2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který 
vstoupil v platnost v roce 2010. 

počet průběžně - 

Počet vytvořených 
parkovacích míst 

výstup 74001 IROP; OP PPR 

Počet nových nebo technicky zhodnocených 
parkovacích míst v rámci projektů zaměřených na 
vytváření nových nebo technicky zhodnocených 
parkovacích domů a parkovišť všech typů.  
 Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená 
plocha místní nebo účelové komunikace anebo 
samostatná místní nebo účelová komunikace určená 
ke stání silničního motorového vozidla. 

ks průběžně - 

Počet zařízení a služeb pro 
řízení dopravy 

výstup 70401 OP PPR; IROP 

Počet implementovaných nebo optimalizovaných 
zařízení / systémů / služeb (např. zabezpečovací, 
řídicí, odbavovací nebo informační) městské, 
příměstské a veřejné hromadné dopravy 

ks průběžně - 

Počet zařízení a služeb ITS výstup 72401 OP D 

Počet zařízení a služeb ITS na silniční síti TEN-T za 
účelem zvýšení plynulosti dopravy na dálnicích, 
rychlostních silnic a silnic I. třídy na síti TEN-T. V rámci 
města se jedná o počet implementovaných nebo 
optimalizovaných zařízení / systémů / služeb (např. 
zabezpečovací, řídicí, odbavovací nebo informační) 
městské, příměstské a veřejné hromadné dopravy. 

ks průběžně - 

Celková délka nových nebo 
modernizovaných linek 
metra, tramvajových tratí 
nebo trolejbusových tratí 

výstup 74500 OP D 

Celková délka nových nebo modernizovaných linek 
metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí. 
Zahrnuje veškeré procesy, které zkvalitní uvedenou 
trať. 

km průběžně - 

Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 

výstup 76100 IROP 

Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo 
její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená 
dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena 
pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a 
motocyklová doprava je z ní vyloučena. Naopak 
cyklotrasa není z hlediska zákona o pozemních 
komunikacích druh komunikace, ale jedná se o 
souvislé označení určité komunikace orientačním 
značením pro cyklisty. 

km průběžně - 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

Počet 
nových/modernizovaných 
mechanizmů či zařízení pro 
překládku 

výstup 71001 OP D 
Počet nových/modernizovaných mechanizmů či 
zařízení pro překládku určených pro multimodální 
přepravu. 

ks průběžně - 

Výkony letišť ČR v osobní 
letecké dopravě 

výstup x MD 
Počty cestujících v mezinárodním a vnitrostátním 
provozu. 

počet průběžně - 

1.4 Rozšíření a 
zkvalitnění 
infrastruktury  

Celková délka nově 
postavených silnic 

výstup 72200 IROP; OP D 

Délka nových silnic (v km), kdy po dokončení projektu 
vznikne buď nová silnice na místě, kde dřív žádná 
silnice nebyla, nebo se kapacita a kvalita dříve 
existující silnice natolik zvýší, že se změní klasifikace 
silnice (např. ze silnice II. řádu na rychlostní silnici 
národního významu). Pokud nastane druhý případ, 
tato silnice se již nezapočítává do indikátoru 72300 
"Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic". 

km průběžně - 

Celková délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 

výstup 72300 IROP; OP D 

Délka rekonstruovaných silnic v kilometrech, kde se 
zvýšila kvalita a/nebo kapacita (včetně 
bezpečnostních standardů). Pokud je zlepšení stavu 
silnice natolik významné, že se změní její kvalifikace a 
dá se považovat za novou silnici, bude započtena do 
indikátoru 72200 "Celková délka nově postavených 
silnic" a nikoliv do tohoto indikátoru. 

km průběžně - 

Plocha území dostupného z 
TEN-T do 45 minut 

výsledek 72210 IROP 

Plocha území České republiky, která je ze sítě TEN-T 
dostupná po silniční síti do 45 minut. Je spočtena s 
využitím průměrných rychlostí rozlišených podle třídy 
komunikace, časových nároků průjezdů sídel, a to 
podle stavu (roku), ke kterému je indikátor 
vyhodnocován. 

km2 ročně ano 

Domácnosti, které mají nově 
přístup k širokopásmovým 
sítím s přenosovou rychlostí 
nejméně 30 Mb/s 

výstup 30201 OP PIK 

Počet domácností nově s vysokorychlostním 
připojením k internetu, tj. připojení umožňující 
přenosovou rychlost dat 30 MB/s a více (xDSL, 
připojení přes kabelovou televizi, bezdrátové 
připojení, WIFI, vysokorychlostní mobilní připojení, 
FTTB/H atd.), které dřív neměly žádné připojení, nebo 
výrazně pomalejší. Tento indikátor počítá možnost 
připojení a ne už, jestli se daná domáctnost k 
internetu skutečně připojuje. 

domácnosti průběžně - 

Nové nebo rekonstruované 
soustavy zásobování teplem 

výstup 33906 OP PIK 

Počet podpořených nových nebo rekonstruovaných 
soustav zásobování teplem zahrnuje instalaci 
kogeneračních jednotek, budování nových a rozvoj 
stávajících soustav zásobování teplem včetně 
předávacích stanic s cílem maximálního využití tepla z 

soustava průběžně - 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
případně odpadního tepla z průmyslových procesů a 
dosažení úspor primární energie nebo rekonstrukci 
stávajících tepelných sítí včetně předávacích stanic s 
cílem snížení ztrát tepla a dosažení úspor primární 
energie. 

Návrhová kapacita nově 
vybudovaných a 
rekonstruovaných ČOV 

výstup 42205 OP ŽP 

Vyjadřuje návrhovou/projektovou kapacitu čistírny, 
která je jedním ze základních ukazatelů a představuje 
počet ekvivalentních obyvatel, které je možné napojit 
na novou/rekonstruovanou ČOV 

ekvivalentní 
obyvatelé 

průběžně - 

Počet podpořených 
průmyslových zón 

výstup x Czechinvest 

V roce 1998 začal CzechInvest realizovat Program na 
podporu rozvoje průmyslových zón. V roce 2006 byl 
schválen nový Program na podporu podnikatelských 
nemovitostí a infrastruktury, jehož cílem je podpořit 
vznik a následný rozvoj podnikatelských nemovitostí, 
jakož i související infrastruktury. 

počet ročně - 

Návštěvnost hromadných 
ubytovacích zařízení 

výsledek 90910 ČSÚ 
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení – 
zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky 
sloužící pro účely cestovního ruchu. 

počet hostů čtvrtletně - 

Počet ploch a prvků sídelní 
zeleně s posílenou 
ekostabilizační funkcí 

výsledek 45412 OP ŽP 
Počet ploch a prvků sídelní zeleně, na kterém došlo 
realizací podporovaných opatření k posílení 
přirozených funkcí zeleně v urbanizovaném území. 

lokality 

k 
31.12.2018

, 
31.12.2020 

a k 
31.12.2023 

- 

1.5 
Adaptabilita 
trhu práce  

Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení 

výstup 50000 IROP 

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, 
které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 
561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol, 
která spadají svým tematickým zaměřením do daného 
operačního programu. 

zařízení průběžně - 

Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního 
věku 

výstup 50100 OP Z; OP PPR 

Zařízení vybudovaná a/nebo provozovaná v rámci 
projektu podporovaným ESF. Zařízení jsou započítána 
jen jednou bez ohledu na to, jestli jde o dotaci na 
vybudování a provoz nebo jen na provoz. 

zařízení 
při 

vstupu/zah
ájení 

- 

Počet podpořených produktů 
CŽV 

výstup 52103 OP VVV 

Podpořeným produktem je chápán produkt, u kterého 
podpora z ESF umožnila jeho vytvoření nebo realizaci. 
Produkty jsou buď hmotné, nebo nehmotné. Zvláštní 
případ nehmotného produktu je produkt systémový, 
tj. zavedení systémového opatření. 

produkty průběžně - 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

Počet nově vytvořených 
kurzů CŽV 

výsledek 52113 OP VVV 

Kumulativní počet kurzů CŽV, nově vytvořených v 
době řešení a v souvislosti s řešením projektu OP VVV, 
které vedly ke zvýšení odborných a pedagogických 
kompetencí zaměstnanců instituce řešící projekt. Za 
zaměstnance se zvýšenými odbornými a 
pedagogickými kompetencemi se považují 
zaměstnanci, kteří se aktivně podíleli na tvorbě kurzu 
CŽV a byli členy řešitelského týmu. 

kurzy průběžně - 

Počet podpořených 
spoluprací 

výstup 54310 OP VVV 

Jedná se o cílenou spolupráci různých subjektů (VŠ a 
další vzdělávací instituce včetně institucí 
neformálního vzdělávání, výzkumné organizace, 
aplikační sféra, veřejná správa ) za účelem sdílení 
odbornosti a zkušeností s řešením problematiky v 
dané oblasti při realizaci projektů či jejich částí 
financovaných z fondů ESI. 

spolupráce průběžně - 

Počet nových studijních 
programů zaměřených na 
praxi 

výstup 53101 OP VVV 

Absolutní počet akreditovaných studijních programů 
zaměřených na praxi, které mají dle svého studijního 
plánu ve své obsahové náplni povinné absolvování 
odborné praxe po dobu min. 6 týdnů a jejichž vznik či 
změna obsahu vedoucí k reakreditaci byla podpořena 
z OP VVV v souladu se zaměřením SC1 PO2. Jde o 
celkovou délku praxe za daný stupeň studia. Celá 
praxe nemusí být vykonána v souvislém časovém 
intervalu. 

obory průběžně - 

Celkový počet účastníků výstup 60000 OP VVV 

Celkový počet osob/účastníků, které v rámci projektu 
získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na 
počet poskytnutých podpor. Podpora může mít formu 
např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, 
odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, 
odborné praxe apod. 

osoby průběžně - 

Počet nově zavedených nebo 
inovovaných služeb 

výsledek 67410 OP Z 

Počet služeb v oblasti zaměstnanosti a dalšího 
vzdělávání, které jsou nově zavedeny nebo inovovány 
v průběhu realizace projektu a byly v nich zavedeny 
prvky inovativnosti přispívající ke zlepšení služeb. 

služby průběžně - 

Saldo migrace dle ORP výsledek x ČSÚ 
Saldo migrace na úrovni ORP s důrazem na 
hospodářsky problémové regiony. 

osoby ročně ano 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

2.1 
Modernizace 
silniční 
infrastruktury  

Celková délka nově 
postavených silnic, z toho: 
TEN-T 

výstup 72201 OP D 

Délka nově postavených dálnic a rychlostních silnic (v 
km) na síti TEN-T, kdy po dokončení projektu vznikne 
buď nová silnice na místě, kde dřív žádná silnice 
nebyla, nebo se kapacita a kvalita dříve existující 
silnice natolik zvýší, že se změní klasifikace silnice 
(např. ze silnice II. řádu na rychlostní silnici národního 
významu). Pokud nastane druhý případ, tato silnice se 
již nezapočítává do indikátoru "Celková délka 
rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic". 

km průběžně - 

Celková délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic, z 
toho: TEN-T 

výstup 72301 OP D 

Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic 
na síti TEN-T v kilometrech, kde se zvýšila kvalita 
a/nebo kapacita (včetně bezpečnostních standardů). 
Pokud je zlepšení stavu silnice natolik významné, že se 
změní její kvalifikace a dá se považovat za novou 
silnici, bude započtena do indikátoru "Celková délka 
nově postavených silnic" a nikoliv do tohoto 
indikátoru. 

km průběžně - 

Délka rekonstruovaných silnic 
I. třídy - mimo TENT-T 

výstup 72302 OP D Délka rekonstruovaných silnic mimo sítě TEN-T v km. km průběžně - 

Délka nových dálnic a 
rychlostních silnic a silnic I. 
třídy mimo TEN-T 

výstup 72202 OP D 
Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy 
mimo TEN-T v km. 

km průběžně - 

Výdaje SFDI na dálnice a 
silnice 

výstup x SFDI 
Skutečné výdaje, tj. prostředky ve struktuře výdajů 
SFDI. 

tis. Kč ročně - 

Plocha území dostupného z 
TEN-T do 45 minut 

výsledek 72210 OP D 

Plocha území České republiky, která je ze sítě TEN-T 
dostupná po silniční síti do 45 minut. Je spočtena s 
využitím průměrných rychlostí rozlišených podle třídy 
komunikace, časových nároků průjezdů sídel, a to 
podle stavu (roku), ke kterému je indikátor 
vyhodnocován. 

km2 průběžně ano 

2.2 
Modernizace 
železniční sítě  

Celková délka nových 
železničních tratí 

výstup 70000 OP D 

Délka nových železničních tratí - celkem, 
vybudovaných tam, kde dříve neexistovaly žádné 
železniční tratě (započítávají se tratě TEN-T i mimo 
TEN-T) 

km průběžně ano 

Celková délka 
rekonstruovaných nebo 
modernizovaných 
železničních tratí 

výstup 70100 OP D 

Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných železničních tratí. Jedná se o tratě, 
které jsou podpořeny v rámci prioritní osy 1, tzn. tratě 
TEN-T i mimo TEN-T. 

km průběžně ano 

Výdaje SFDI na železnice výstup x SFDI 
Skutečné výdaje, tj. prostředky ve struktuře výdajů 
SFDI. 

tis. Kč ročně - 

2.3 Rozšíření a Délka nově vybudovaných výstup 33509 OP PIK Ukazatel kvantifikuje rozsah (délku) nově km průběžně - 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

modernizace 
energetických 
sítí 

vedení vybudovaných vedení velmi vysokého napětí 
přenosové soustavy v kilometrech. 

Délka rekonstruovaných či 
modernizovaných vedení 

výstup 33508 OP PIK 
Ukazatel kvantifikuje rozsah (délku) rekonstruovaných 
nebo zmodernizovaných vedení velmi vysokého 
napětí přenosové soustavy v kilometrech. 

km průběžně - 

Bezpečnost provozu 
infrastruktury (míra plnění N-
1) 

kontextu 33506 OP PIK 

Ekvivalentní roční celková doba trvání neplnění N-1 
kumulovaná přes všechny prvky PS. Do hodnocení 
nejsou zahrnuta neplnění N-1, která se vyskytla na 
velmi krátkou dobu, nebo jsou pokryta automatikou v 
síti 220kV. Zdrojem bude statistika poskytnutá z ČEPS. 

dny ročně - 

Počet nově vybudovaných 
polí v rozvodnách 

výstup 33501 OP PIK 

Kvantifikace počtu nově vybudovaných polí v 
stávajících nebo nových rozvoden PS. Rozsah zařízení 
a způsob kvantifikace je obdobný jako u 
rekonstruovaných polí. 

pole průběžně - 

Počet rekonstruovaných či 
zmodernizovaných polí v 
rozvodnách 

výstup 33500 OP PIK 

Komplexní opatření je definováno jakou soubor všech 
opatření v rámci projektu, které může zahrnovat 
výstavbu a posilování (zdvojování) vedení, výstavbu a 
modernizaci rozvoden, zavádění řídících a 
komunikačních systému v jednotlivých uzlech a v 
dispečerském řídicím systému. 

pole průběžně - 

Stupeň propojení elektrických 
sítí 

výsledek x ČEPS 
Propojenost instalované kapacity výroby elektrické 
energie. V důsledku navýšení dojde k efektivnějšímu 
trhu a lepšího zabezpečení. 

% průběžně ano 

3.X Podpora 
integrace 
sociálně 
vyloučených a 
sociálním 
vyloučením 
ohrožených 
skupin 
obyvatelstva 

Počet podpořených 
polyfunkčních komunitních 
center 

výstup 55101 IROP 

Jedná se o podpořená veřejná víceúčelová zařízení, v 
nichž se setkávají členové komunity za účelem 
realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a 
rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci 
těchto jednotlivců i komunity jako celku. Pro dosažení 
těchto cílů je v zařízení poskytována libovolná 
kombinace komunitních a veřejných služeb, včetně 
služeb zaměstnanosti, minimálně však základní 
sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a 
terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé 
sociální situace a sociální začleňování. Prostorové 
vybavení integračních center musí vždy umožňovat, 
jak vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny, 
tak jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. 

zařízení průběžně - 

Počet organizací, ve kterých 
se zvýšila kvalita výchovy, 
vzdělávání a proinkluzivnost 

výstup 51010 OP VVV 
Organizace působící ve výchově a vzdělávání (včetně 
zájmového a neformálního), které v průběhu projektu 
zvýšily svou kvalitu včetně proinkluzivnosti. 

počet průběžně - 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
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Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

Proinkluzivně nastavená organizace je organizace, 
která vytváří diferencované podmínky pro všechny 
dětí bez výjimek (včetně dětí se potřebou podpůrných 
opatření), optimálně rozvíjí jejich schopnosti a přitom 
je vzdělává ve společné, výkonově heterogenní 
sociální skupině. Kvalita bude měřena podle kritérií, 
která jsou dána pro jednotlivé specifické cíle v 
dokumentaci OP. 

Podíl domácností pobírajících 
příspěvek na živobytí 

kontext x MPSC Podíl domácností pobírajících příspěvek na živobytí % průběžně - 

Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

výstup 10213 OP Z 

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního 
podnikání“, tj. právnická osoba založená dle 
soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická 
osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl 
formulovaný v zakládacích dokumentech a které 
splňují principy sociálního podniku. 

počet průběžně - 

Počet obcí s identifikovanou 
sociálně vyloučenou lokalitou 

kontext - MPSV 
Počet obcí s identifikovanou sociálně vyloučenou 
lokalitou 

počet více let ano 

Míra nezaměstnanosti osob s 
nejnižším vzděláním 

výsledek 10411 IROP 
Míra nezaměstnanosti osob s nižším vzděláním podle 
kategorizace ISCED 0-2. 

% ročně - 

3.1 Zvýšení 
kvality a 
vybavenosti 
veřejnými 
službami 

Podpořená pracoviště 
zdravotní péče 

výstup 57805 IROP 
Počet pracovišť poskytujících vysoce specializovanou 
a návaznou péči. 

pracoviště průběžně - 

Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci 

výstup 55401 IROP 

Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která 
jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit. 
Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o 
jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat 
pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory 
nebudou pořizovány. 

počet průběžně  - 

Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení 

výstup 50000 IROP 

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, 
které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 
561/2004 Sb. 

počet průběžně  - 

Kapacity modernizované 
vysoce specializované a 
návazné zdravotní péče 

výsledek 57910 IROP 
Jedná se o lůžkovou kapacitu ve formě počtu akutních 
lůžek v rámci optimalizovaného a modernizovaného 
pracoviště zdravotní péče podpořeného z projektu. 

lůžka ročně ano 

Počet praktických lékařů pro 
dospělé 

výsledek x MZ 

Celkový počet registrovaných praktických lékařů pro 
dospělé a byl převzat z Registru zdravotnických 
zařízení. Zdrojem údajů o věkovém složení lékařů je 
Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.  

ordinace ročně - 
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Zdroj dat 
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měření 

Vazba na 
opatření 

3.2 Rozvoj a 
zlepšování 
podmínek pro 
volnočasové 
aktivity 
obyvatel a pro 
využití 
kulturního 
potenciálu  

Počet návštěvníků památek a 
kulturních zařízení 

výsledek x NIPOS 

Počet návštěvníků památkových objektů 
zpřístupněných za vstupné, muzeí, galerií a 
památníků, veřejných knihoven a divadel. Statistika 
kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti 
kulturních subjektů zřizovaných orgány státní správy, 
kraji, obcemi a městy, občanskými sdruženími 
zapsanými spolky (občanská sdružení byla zrušena 
občanským zákoníkem, nahrazena zapsanými spolky), 
obecně prospěšnými společnostmi, církvemi, 
podnikatelskými subjekty aj. na základě zákona čís. 
89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

počet ročně ano 

Výdaje z národních dotačních 
titulů na podporu sportu a 
kultury 

výstup x MK, MŠMT 
Souhrnné údaje o výši finanční podpory z národních 
dotačních titulů na podporu sportu a kultury 

mil. Kč ročně - 

Výdaje z národních dotačních 
titulů na podporu 
volnočasových aktivit pro 
dané skupiny 

výstup x MK, MŠMT 
Souhrnné údaje o výši finanční podpory z národních 
dotačních titulů pro podporu volnočasových aktivit 
pro dané skupiny obyvatel 

mil. Kč ročně - 

Počet projektů na posílení 
místní identity, podpory 
rozvoje a fungování místní 
komunity podpořených z 
krajských programů 

výstup x krajské úřady 
Počet projektů na posílení místní identity, podpory 
rozvoje a fungování místní komunity podpořených z 
krajských programů 

projekty průběžně - 

3.3 Podpora 
bydlení jako 
nástroje 
sociální 
soudržnosti  

Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení 

výstup 55301 
MMR, IROP; OP 

PPR 

Byty určené pro sociální bydlení náleží do bytového 
fondu, který je pořízený (popř. provozovaný) s 
využitím podpory z veřejných prostředků. 

bytové 
jednotky 

průběžně - 

Průměrný počet osob 
využívajících sociální bydlení 

výsledek 55320 IROP; OP PPR 

Průměrný počet osob využívajících kapacity lůžek 
sociálního bydlení vychází z míry obložnosti 
vytvořených kapacit sociálního bydlení osobami z 
cílových skupin, které jako jediné budou sociální 
bydlení využívat. 

osoby/rok ročně ano 

Nárůst kapacity sociálních 
bytů 

výsledek 55310 
MMR, IROP, OP 

PPR 

Kapacita sociálního bydlení vychází z počtu lůžek, 
který je dán součtem všech podpořených osob, které 
mohou v jednom okamžiku využít bydlení (tj. rovněž 
sociální bydlení). 

lůžka průběžně - 

4.1 Zajištění 
odpovídající 

Podpořená pracoviště 
zdravotní péče 

výstup 57805 IROP 
Počet pracovišť poskytujících vysoce specializovanou 
a návaznou péči. 

pracoviště průběžně - 
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opatření 

kapacity 
infrastruktury 
veřejných 
služeb  

Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

výstup 50001 IROP; OP PPR 

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná 
nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což 
představuje nové nebo renovované budovy nebo 
nové vybavení, dodávané projektem. 

osoby průběžně ano 

Počet podpořených mobilních 
týmů 

výstup 57801 IROP 
Počet mobilních/asertivních týmů, jejichž vybavení 
bylo pořízeno v rámci projektu. 

týmů průběžně - 

Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci 

výstup 55401 IROP; OP PPR 

Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o 
jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat 
pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory 
nebudou pořizovány. 

zázemí průběžně ano 

Počet nově zavedených nebo 
inovovaných služeb v rámci IP 
1.4 

výsledek 67410 OP Z 

Počet služeb v oblasti zaměstnanosti a dalšího 
vzdělávání, které jsou nově zavedeny nebo inovovány 
v průběhu realizace projektu a byly v nich zavedeny 
prvky inovativnosti přispívající ke zlepšení služeb. 

služby průběžně - 

4.2 Zlepšení 
vnitřní a vnější 
dostupnosti 
území 

Počet nových nebo 
rekonstruovaných 
přestupních terminálů ve 
veřejné dopravě 

výstup 75201 IROP 
Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních 
terminálů veřejné hromadné dopravy 

terminály průběžně - 

Počet obcí zapojených do IDS výstup x krajské úřady 

Počet obcí v systému dopravní obsluhy určitého 
uceleného území veřejnou dopravou, zahrnující více 
druhů dopravy (např. městskou, regionální, železniční 
apod.) nebo linky více dopravců, jestliže jsou cestující 
v rámci tohoto systému přepravováni podle 
jednotných přepravních a tarifních podmínek. 

obce průběžně ano 

Délka nových silnic II. třídy výstup 72203 
IROP; krajské 

úřady 
Délka nových dopravních komunikací II. třídy v km. km průběžně ano 

Délka nových silnic III. třídy výstup 72204 
IROP; krajské 

úřady 
Délka nových dopravních komunikací III. třídy v km. km průběžně ano 

Délka rekonstruovaných silnic 
II. třídy 

výstup 72303 
IROP; krajské 

úřady 

Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo 
stavebně upravených dopravních komunikací II. třídy 
v km. 

km průběžně - 

Délka rekonstruovaných silnic 
III. třídy 

výstup 72304 
IROP; krajské 

úřady 

Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo 
stavebně upravených dopravních komunikací III. třídy 
v km. 

km průběžně - 

Délka místních (městských) 
komunikací celkem 

výstup 72205 krajské úřady, obce 
Počet kilometrů nově vybudovaných místních 
(městských) komunikací celkem 

km ročně - 

Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 

výstup 76100 IROP 
Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras celkem. 

km průběžně - 



133 
 

Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 
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Počet obyvatel nově 
připojených na zlepšené 
čištění odpadních vod 

výstup 42001 MŽP 
Vývoj počtu obyvatel připojených na čistírnu 
odpadních vod. 

osoby průběžně - 

Množství čištěných 
splaškových odpadních vod 

výsledek 42212 MŽP; ČSÚ 
Vývoj objemu odpadních vod vypouštěných do 
veřejné kanalizace, které jsou čištěny.  

mil.m3 / rok ročně - 

Nové smart grids systémy v 
distribučních soustavách 

výstup 33503 OP PIK 

Počet souborů vybraných inteligentních prvků. Za 
soubor může být považována jakákoliv kombinace 
těchto prvků - automatizované dálkově ovládané 
prvky v distribučních soustavách, technologické prvky 
řízení napětí, výběrové osazení měření kvality 
elektrické energie v distribučních soustavách a řešení 
lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a 
provozovatelem distribuční sítě (software apod.). 

systémy průběžně - 

Nové nebo rekonstruované 
soustavy zásobování teplem 

výstup 33906 OP PIK 

Počet podpořených nových nebo rekonstruovaných 
soustav zásobování teplem zahrnuje instalaci 
kogeneračních jednotek, budování nových a rozvoj 
stávajících soustav zásobování teplem včetně 
předávacích stanic s cílem maximálního využití tepla z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
případně odpadního tepla z průmyslových procesů a 
dosažení úspor primární energie nebo rekonstrukci 
stávajících tepelných sítí včetně předávacích stanic s 
cílem snížení ztrát tepla a dosažení úspor primární 
energie. 

soustava průběžně - 

4.3 Podpora 
podnikání  

Počet podniků pobírajících 
podporu 

výstup 10000 
OP PIK (prioritní 
osa 2); OP PPR 

Počet podniků, které obdržely podporu ze 
strukturálních fondů. Podnik: organizace produkující 
produkty nebo služby k uspokojení potřeb trhu a za 
účelem dosažení zisku. Právní forma podniku může 
být různá (OSVČ, sdružení apod.) 

podniky 
při 

vstupu/zah
ájení 

- 

Přidaná hodnota MSP jako % 
přidané hodnoty ČR 

výsledek 10701 OP PIK 
Podíl celkové přidané hodnoty MSP k celkové přidané 
hodnotě ČR. 

% ročně ano 

Počet nových podniků, které 
dostávají podporu 

výstup 10105 OP PIK; OP PPR 

Počet nově vytvořených firem finančně podpořených 
ze Strukturálních fondů. Nově vytvořená firma je 
firma, která neexistovala alesoň 3 roky před začátkem 
realizace projektu. 

podniky průběžně - 

Míra přežití vzniklých podniků výsledek 10710 OP PIK 
Podíl počtu přeživších podniků v čase (t) nově 
vzniklých v čase (t-2) a počtu podniků vzniklých v čase 
(t-2) 

% ročně - 

Počet podniků, které 
dostávají podporu pro účely 
zavádění výrobků nových pro 

výstup 21301 OP PIK; OP PPR 
Počet podpořených firem, které zavedly nové 
produkty. Produkt je pro organizaci nový, jestliže tato 
organizace ještě nepoužívala výrobek s identickou 

podniky průběžně - 
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podnik funkcionalitou, nebo je jeho výrobní technologie 
významně odlišná od technologie již vyráběných 
produktů. Produkty mohou být hmotného nebo 
nehmotného charakteru. 

Počet zavedených inovací výstup 22501 OP PIK 

Počet inovací zavedených do výroby/na trh - 
produktové, procesní, organizační či marketingové 
inovace. Inovací se rozumí implementace nového 
nebo signifikantně zlepšeného produktu/služby, 
procesu nebo nové organizační či marketingové 
metody, přičemž se musí jednat o produkty, procesy a 
metody, které jsou minimálně nové (či podstatně 
zlepšené) pro danou firmu. Inovace může vycházet z 
vlastních vývojových aktivit firmy, nebo může být 
převzata z jiné organizace. 

inovace průběžně - 

Tržby podpořených podniků v 
důsledku zavedené inovace 

výsledek 21410 OP PIK 

Tržby z vlastních nových nebo inovovaných výrobků a 
služeb týkajících se předmětu projektu. Tím se myslí 
také organizační a marketingová inovace daného 
typu. Hodnota se vykazuje od data uvedení nového 
nebo inovovaného výrobku na trh, popř. od zavedení 
nového procesu výroby, a to až do doby ukončení 
monitorovacího období projektu. 

mil. Kč/rok ročně - 

Zvýšení zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích 

výstup 10403 IROP; OP PPR 

Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený 
na plné úvazky. Vytvořenými pracovními místy jsou 
místa vytvořená v rámci projektu v souladu se 
stanovenými pravidly. 

FTE průběžně - 

Počet podpořených aktivit u 
dotačního titulu Cestování 
dostupné všem 

výstup x MMR 

Národní program podpory cestovního ruchu  
podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM. 
Výzvy v roce 2015 a 2016 byly určeny pro 
podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních 
měst). Dotace ze státního rozpočtu mohla dosáhnout 
maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů 
akce. 

počet průběžně - 

5.1 Podpora 
rozvoje lokální 
ekonomiky 

Počet podporovaných 
mikropodniků, malých a 
středních podniků (včetně 
družstevních podniků a 
podniků sociální ekonomiky) 
v hospodářsky problémových 
regionech a území s vysokou 
mírou nezaměstnanosti 

výstup - OP Z; OP PPR 

Do indikátoru jsou započítávány pouze MSP, které 
přímo získají podporu. Podnikem, který získá přímo 
podporu, by neměl být podnik, který je sice 
příjemcem podpory, ale z projektu je podporována 
jiná cílová skupina (zaměstnanci jiných podniků, 
nezaměstnaní apod.). 

podniky 
při 

vstupu/zah
ájení 

ano 
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Zvýšení zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích 

výstup 10400 IROP 

Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený 
na plné úvazky. Vytvořenými pracovními místy jsou 
místa vytvořená v rámci projektu v souladu se 
stanovenými pravidly. Vytvořeným pracovním 
místem. 

FTE průběžně - 

5.2 Podpora 
zvýšení kvality 
pracovní síly  

Počet dětí, žáků s potřebou 
podpůrných opatření v 
podpořených organizací 

výsledek 51610 OP VVV 

Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření ve 
stupni 1-5, začleněných do organizací, u kterých se 
díky podpoře ESF zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání 
a proinkluzivnost a tím se zlepšily podmínky pro 
začlenění a vzdělávání těchto dětí a žáků. 

děti, žáci a 
studenti 

průběžně - 

Počet zaměstnavatelů, kteří 
podporují flexibilní formy 
práce 

výstup 50105 OP Z 

Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto 
forem práce:  
 - práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby 
doma, resp. mimo stálou provozovnu  
 - zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na 
pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací v 
zaměstnání 
 - stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 
3-4 dnech v průběhu týdne) 
 - sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení 
pracovního místa s další osobou) 
 - práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na 
dohodu o provedení práce s docházkou do 
zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem 

podniky 0m - 

Podíl nezaměstnanosti 
specifických ohrožených 
skupin 

výsledek x MPSV 
Podíl nezaměstnanosti osob specificky ohrožených 
skupin, zahrnující starší 55 let a ženy po mateřské  

% ročně ano 

5.3 Zajištění 
základních 
služeb a 
obslužnosti  

Počet obcí zapojených do IDS výstup x IDS krajů Počet obcí zapojených do IDS obce průběžně ano 

Počet ORP zahrnutých v 
projektu meziobecní 
spolupráce 

výsledek x 

Posilování 
administrativní 
kapacity malých 

obcí na bázi 
meziobecní 
spolupráce 

Projekt Podpora meziobecní spolupráce umožňuje 
vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a 
administrativní zázemí ve správních obvodů obcí s 
rozšířenou působností. 

ORP průběžně ano 

6.1 
Odstraňování 
starých 
ekologických 
zátěží, 

Celková rozloha sanovaných 
lokalit v ČR vztažená k 
určitému datu 

výstup 44101 OP ŽP 

Celková plocha vysanovaných lokalit. Údaj uvedený v 
závěrečné zprávě sanace. Celková plocha 
vysanovaných lokalit (v m2) bude stanovena na 
základě plochy vysanované lokality uvedené v 
Závěrečné zprávě sanace. 

m2 průběžně - 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

revitalizace, 
rekonstrukce 
brownfieldy a 
území po 
bývalé těžbě 
nerostných 
surovin  

Evidovaná kontaminovaná 
místa 

výsledek 41110 MŽP 

Počet všech kontaminovaných lokalit, kterým byla 
přidělena priorita na základě provedené inventarizace 
nebo závěrečné zprávy analýzy rizik. Indikátor 
zahrnuje jak lokality, které byly zjištěny v 
celorepublikové inventarizaci, tak ty lokality, které 
nezávisle nahlásili žadatelé či státní správa v důsledku 
např. havarijního stavu. 

počet ročně - 

Celková rozloha 
regenerovaných lokalit v 
Národní databázi brownfieldů 
pro ekonomické využití MSP 

výsledek 23300 OP PIK 
Celková rozloha regenerovaných lokalit, které jsou 
součástí Národní databáze brownfieldů. Databázi 
spravuje agentura CzechInvest. 

m2 ročně ano 

6.2 Snížení 
produkce 
komunálních 
odpadů a 
zvýšení jejich 
materiálového 
využití  

Podíl komunálních odpadů 
odstraněný skládkováním 

kontext x ISOH 
Podíl komunálních odpadů odstraněný skládkováním 
(dle ISO, Ročenka o ŽP v ČR). 

% ročně - 

Produkce směsného 
komunálního odpadu 

kontext x ISOH 
Celková produkce směsného komunálního odpadu v 
ČR. 

tis.t / rok ročně ano 

Celková produkce všech 
odpadů v ČR 

kontext x ISOH Celková produkce všech odpadů v ČR. tis.t / rok ročně - 

Nově vybudovaná kapacita 
pro předcházení vzniku 
komunálního odpadu 

výstup 40106 OP ŽP 

Kapacita nově vybudovaných míst pro předcházení 
vzniku odpadů. Jedná se o sběrná místa, kde lze 
odložit věc tak, aby se z ní nestal odpad (textil, 
podpora domácího kompostování, podpora systému 
door to door aj.) a mohla tak být znovu/opětovně 
využita. (Data získaná od žadatele při předložení 
podpořených projektů). 

tis.t / rok průběžně - 

Kapacita podpořených 
zařízení pro materiálové 
využití komunálního odpadu 

výstup 40107 OP ŽP 

Kapacita nově vybudovaných zařízení na materiálové 
využití komunálního odpadu/navýšení kapacity 
modernizovaných stávajících zařízení na materiálové 
využití odpadu v daném roce. 

t/rok průběžně - 

Podíl materiálového využití 
na celkové produkci ostatních 
odpadů 

kontext 40100 ISOH 
Procentuální podíl materiálově využitých odpadů na 
produkci ostatních odpadů. 

% ročně ano 

Recyklace komunálních 
odpadů 

kontext x ISOH 
Podíl recyklovaných komunálních odpadů z celkového 
množství komunálních odpadů 

% ročně - 

Zvýšení kapacity pro recyklaci 
odpadů 

výstup 40101 OP ŽP 
Roční kapacita nově postavených zařízení na recyklaci 
odpadů. Zahrnuje i rozšíření současných zařízení. 

t/rok průběžně - 

6.3 Využívání 
obnovitelných 
zdrojů energie 
a podpora 
úspor energie 
ve vazbě na 
místní 

Výroba el. energie z OZE  kontext x ERÚ 
Celková vyrobená elektrická energie z obnovitelných 
zdrojů energie. 

MW/rok ročně ano 

Nová kapacita zařízení pro 
výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů 

výstup 34600 OP PIK; OP ŽP 
Celkový přírůstek kapacit (maximálně možný výkon) 
na výrobu energie (elektrický a tepelný výkon) z 
obnovitelných zdrojů v megawatech. 

MW průběžně - 

Výroba tepla z obnovitelných 
zdrojů 

výstup 34800 OP PIK; OP ŽP 
Výroba tepla v GJ celkem, Výroba tepla netto (pouze 
aktivita OZE). Výroba tepla zmenšená o vlastní 

GJ/rok ročně ano 
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Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
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Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

podmínky  spotřebu na výrobu tepla. Nejedná se o přírůstkový 
ukazatel. Ukazatel je vykazován nejdříve v závěrečné 
zprávě. 

Počet domácností se 
sníženou spotřebou energie 
bez zlepšení klasifikace 
spotřeby energie 

výstup 32402 IROP 

Jedná se o snížení spotřeby domácnosti bez posunu v 
rámci klasifikace spotřeby energie (např. 
nedostatečný posun z ukazatele C na B v rámci 
Průkazu energetické náročnosti budovy či v rámci 
energetického posudku nebo auditu apod.) 

Domácnosti průběžně - 

Snížení konečné spotřeby 
energie ve veřejných 
budovách 

výstup 32701 OP ŽP 
Vychází z porovnání hodnot v průkazu energetické 
náročnosti budovy před a po realizaci projektu. 
Postupně se sčítají úspory z realizovaných projektů 

GJ/rok průběžně - 

Čistá konečná spotřeba 
energie v průmyslu 

výsledek 32210 OP PIK; OP ŽP 

Celková spotřeba paliv a energie na neenergetický 
konečný výrobek, nezahrnuje transformační spotřebu 
v procesech zušlechťování paliv a spotřebu na těžbu, 
úpravu a dopravu paliv. 

TJ/rok ročně - 

Čistá konečná spotřeba 
energie ve službách  

výsledek 32220 OP PIK; OP ŽP 

Spotřeba zachycená před vstupem do spotřebičů, ve 
kterých se využije pro finální užitný efekt, nikoli pro 
výrobu jiné energie (s výjimkou druhotných 
energetických zdrojů) – v oblasti služeb. 

TJ/rok ročně - 

6.4 Omezování 
negativních 
vlivů dopravy 
(hluk, prach 
atd.) na 
obyvatelstvo a 
na krajinu  

Emise tuhých znečišťujících 
látek z dopravy 

kontext x ČHMÚ Celková produkce emisí TZL z dopravy (REZZO 4).  t/rok ročně ano 

Emise NOx z dopravy kontext x ČHMÚ Celková produkce emisí NOx z dopravy (REZZO 4).  t/rok ročně - 

Počet nově pořízených 
vozidel pro veřejnou dopravu 

výstup 74801 IROP 
Počet nově pořízených vozidel určených pro veřejnou 
dopravu 

počet vozidel průběžně - 

Celková délka nových nebo 
modernizovaných linek 
metra, tramvajových tratí 
nebo trolejbusových tratí 

výstup 74500 OP D 

Celková délka nových nebo modernizovaných linek 
metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí. 
Zahrnuje veškeré procesy, které zkvalitní uvedenou 
trať. 

km průběžně - 

Počet nově pořízených či 
zmodernizovanýchzařízení 
technické infrastruktury pro 
ekologická vozidla 

výstup 75300 OPD 

Počet nových zařízení určených k nabíjení vozidel pro 
ekologická vozidla v rámci projektu. Jedná se o 
zařízení, které umožňuje dobíjení vozidel poháněné 
elektrickou energií. Zahrnují zařízení na rychlé i 
pomalé dobíjení.  

počet průběžně - 

Hluková zátěž obyvatel kontext 47010 MŽP 
Počet obyvatel žijících v území s překročeným limitem 
hluku. (Údaje uváděny např. ve Zprávě o ŽP ČR) 

% ročně - 

Počet zprůchodněných 
migračních překážek pro 
živočichy 

výstup 46301 OP ŽP 

Sledován je počet opatření ke zprůchodnění 
migračních překážek pro živočichy. Za překážku je 
považováno cokoli, co brání migraci živočichů, která je 
nezbytná pro zachování jejich populací. 

počet průběžně - 

6.5 Udržitelné Celkové odběry povrchové a kontext x MŽP Celkové odběry povrchové a podzemní vody mil. m3/rok ročně - 
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Stručná charakteristika/ 
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měření 

Vazba na 
opatření 

užívání vodních 
zdrojů  

podzemní vody (Uváděno např. ve Zprávě o stavu ŽP v ČR). 

Počet obyvatel nově 
připojených na zlepšené 
zásobování vodou 

výstup 42001 OP ŽP 

Počet obyvatel připojených na vodovod pro veřejnou 
potřebu, u kterých dojde ke zlepšení kvality dodávané 
pitné vody nebo ke zvýšení množství dodávané pitné 
vody v důsledku zvýšené produkce pitné 
vody/přenosové kapacity. Jde o obyvatele, kteří 
původně buď nebyli připojeni na vodovod, byli 
připojeni na sub-standardní dodávky vody, nebo jim 
byla dodávána voda nižší kvality. 

osoby průběžně - 

Podíl obyvatel zásobovaných 
vodou v odpovídající kvalitě z 
vodovodů pro veřejnou 
potřebu 

výsledek 42000 MZe; ČSÚ 
Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z 
veřejných vodovodů. 

% ročně ano 

Ztráty vody v trubní síti výsledek x ČSÚ Ztráty vody v trubní síti v procentech. % ročně - 

Spotřeba vody v ČR na 
obyvatele 

kontext x MŽP, Cenia, ČSÚ 

Spotřeba vody na obyvatele za den vyjadřuje 
množství fakturované vody na jednoho obyvatele 
zásobovaného vodou z vodovodu pro veřejnou 
potřebu za jeden den. 

l.obyv.-
1.den-1 

ročně - 

Nepropustně zpevněná 
plocha připojená na 
jednotnou kanalizaci 

výstup 42310 OP ŽP 

Nepropustně zpevněná plocha zastavěného území 
obcí, původně napojená na jednotnou kanalizaci, 
která byla v důsledku realizace opatření hospodaření 
se srážkovými povrchovými vodami od jednotné 
kanalizace odpojena. 

ha průběžně - 

Podíl obyvatel napojených na 
čistírnu odpadních vod 

kontext x MŽP 
Podíl obyvatel napojených na čistírnu odpadních vod 
(Uváděno např. ve Zprávě o stavu ŽP v ČR) 

% ročně ano 

Počet obyvatel nově 
připojených na zlepšené 
čištění odpadních vod 

výstup 42215 OP ŽP 

Počet osob, jejichž odpadní vody jsou kanalizací 
dopravovány do čistíren odpadních vod v důsledku 
projektů na zlepšení systému čištění odpadních vod / 
zvýšení kapacity kanalizace vybudované v rámci 
projektu, a které dosud nebyly připojeny nebo byly 
připojeny k sub-standardním zařízením. To zahrnuje 
zlepšení úrovně čištění odpadních vod. Indikátor se 
vztahuje na osoby v domácnostech s aktuálním (tj. ne 
potenciálním) připojením k systému čištění odpadních 
vod. 

ekvivalentní 
obyvatelé 

průběžně - 

Počet projektů podporujících 
retenci vody v krajině 

výsledek x MŽP; MZe Dle údajů z OPŽP a dotačního titulu MZe. počet průběžně - 

7.1 Zlepšení 
kvality 
prostředí v 
sídlech, 

Počet ploch a prvků sídelní 
zeleně s posílenou 
ekostabilizační funkcí 

výsledek 45412 OP ŽP 
Počet ploch a prvků sídelní zeleně, na kterém došlo 
realizací podporovaných opatření k posílení 
přirozených funkcí zeleně v urbanizovaném území. 

lokality 

k 
31.12.2018

, k 
31.12.2020 

- 
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2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
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měření 
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opatření 

ochrana a 
rozvoj 
krajinných 
hodnot  

a k 
31.12.2023 

Počet lokalit, kde byly 
posíleny ekosystémové 
funkce krajiny 

výsledek 45415 OP ŽP 

Počet lokalit, na kterém došlo realizací opatření k 
posílení přirozených funkcí krajiny, tedy k obnově 
přirozeného či přírodě blízkého stavu části krajiny 
způsobem, který účinně posiluje ekologickou stabilitu 
a biodiverzitu, zlepšuje vodní režim a přispívá k 
posílení adaptačního potenciálu krajiny vůči změně 
klimatu. 

lokality 

k 
31.12.2018

, k 
31.12.2020 

a k 
31.12.2023 

- 

Počet dokončených KPÚ výsledek x SPÚ 
Počet dokončených KPÚ - Evidováno Státním 
pozemkovým úřadem. 

počet ročně ano 

Počet projektů podporujících 
mimoprodukční funkce v 
krajině 

výstup x OP ŽP Počet evidovaných projektů dle OPŽP. počet ročně - 

Počet opatření k omezení 
nepůvodních druhů (včetně 
mapovaní či monitoringu) 

výstup 45101 OP ŽP 

Indikátor sleduje počet realizovaných opatření. Jako 
opatření je definována konkrétní aktivita k omezení 
nepůvodních druhů (projekt může obsahovat více 
opatření). 

počet průběžně - 

7.2 Posílení 
preventivních 
opatření proti 
vzniku živelních 
pohrom  

Počet obcí s digitálním 
povodňovým plánem 

výstup 43002 OP ŽP 

Počet zpracovaných digitálních povodňových plánů 
podpořených v rámci OPŽP, které jsou v souladu s 
metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů, 
která je uveřejněna na www.povis.cz. 

počet průběžně ano 

Počet studií v oblasti s 
potenciálním povodňovým 
rizikem s návrhem 
povodňové ochrany přírodě 
blízkým způsobem 

výstup 43400 OP ŽP 

Počet studií v oblasti s potenciálním povodňovým 
rizikem (potenciálním rizikem se rozumí oblasti s 
významným povodňovým rizikem dle směrnice 
200760/ES a oblasti s rizikem přívalových povodní, tj. 
oblast s výskytem kritických bodů) s návrhem 
povodňové ochrany přírodě blízkým způsobem v 
souladu s Věstníkem MŽP 2008/11. 

počet průběžně - 

Plocha nově stabilizovaných 
objektů svahových nestabilit 
v rámci OPŽP 2014+ 

výstup 44301 OP ŽP 

Plocha svahových nestabilit („sesuvů“) registrovaných 
na území ČR v ha, v rámci OPŽP2014+, které budou 
nově identifikovány jako potenciálně vysoce 
nebezpečné nebo vysoce rizikových sesuvy kat.III – 
ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost a přírodní 
podmínky a úložná místa kat.I. 

počet průběžně - 

7.3 Obnova 
území po 
vzniku živelních 
pohrom  

Počet živelných pohrom dle 
zákona č. 12/2002 Sb., o 
státní pomoci při obnově 
území postiženého živelní 
nebo jinou pohromou 

výsledek x MMR 
Počet živelných pohrom (dle zákona č. 12/2002 Sb.) - 
dle údajů MMR 

počet ročně ano 



140 
 

Opatření Název Typ 
Kód NČI 
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Zdroj dat 
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Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

Počet finančních prostředků 
vyčleněných na obnovu 
území 

výsledek x MFi 
Počet finančních prostředků vyčleněných na obnovu 
území v případě živelných pohrom (dle zákona č. 
12/2002 Sb.) - dle údajů MFi 

mil. Kč ročně - 

8.1 
Zkvalitňování 
administrativní
ch kapacit 
veřejné správy  

Novela reagující na aktuální 
stav 2014 - 2020 

výstup x Sbírka zákonů ČR Naplnění potřeb rozvoje regionů MMR. ano/ne ročně - 

Počet institucí podpořených 
za účelem zavedení opatření 
v oblasti strategického a 
projektového řízení 

výstup 68002 OP Z 

Opatřením se zde rozumí jakékoli doporučení, návrh, 
aktualizace, metodika, certifikát, standard, pilotní 
projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v 
oblasti: Zkvalitnění strategického a projektového 
řízení, využívání analytických, metodických, 
evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve 
veřejné správě a justici. 

instituce 0m - 

Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

výsledek 62600 OP Z 

Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci 
účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je 
udíleno na základě formálního prověření znalostí, 
které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem 
nastavených standardů. V rámci výzev může být 
specifikováno, jaké druhy kvalifikací a potvrzení 
kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v 
dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze 
jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací. „Po 
ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od 
data ukončení účasti na projektu. 

osoby 0m ano 

8.2 Zkvalitnění 
systémového 
rámce podpory 
regionálního a 
místního 
rozvoje  

Nové/aktualizované 
metodické dokumenty a 
nástroje v oblasti strategické 
práce 

výstup x MV 
Jedná se o vytvoření metodického prostředí - 
dokumenty, šablony - pro oblast projektového řízení 

počet průběžně ano 

Nastavení indikátorů a 
zavedení monitorování 
regionálního rozvoje s 
ohledem na jeho udržitelnost 

výsledek x MMR 
Nastavení indikátorů a zavedení monitorování 
regionálního rozvoje s ohledem na jeho udržitelnost 

ano/ne průběžně - 

Počet napsaných a 
zveřejněných evaluačních 
dokumentů 

výstup x 

OP TP; OP PPR; OP 
PIK; IROP; OP VVV; 

OP R; EÚS ČR-
Polsko; OP R; OP 
ŽP; OP D; OP Z; 

PRV 

Počet napsaných a zveřejněných evaluací (interních i 
externích), které byly vytvořeny za finanční podpory 
ESI fondů. 

dokumenty průběžně - 

Počet jednání orgánů, 
pracovních či poradních 
skupin 

výstup 80600 
OP TP; OP PIK; 

IROP; OP ŽP; OP 
VVV; OP R; PRV 

Počet zasedání monitorovacího výboru, rady pro 
fondy a dalších pracovních skupin včetně celkového 
počtu jednání se zástupci EK. Jedná se o aktivity 
zajišťované příjemcem projektu. 

jednání průběžně - 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

Počet realizovaných 
strategických dokumentů pro 
území aglomerace 

výstup x MMR Počet strategii ITI, IPRÚ dokumenty průběžně - 

8.3 Informační 
a komunikační 
podpora 
fungování 
územní veřejné 
správy  

Počet pořízených informační 
systémů 

výstup 30500 IROP 

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho 
část zabezpečující cílevědomou a systematickou 
informační činnost. Každý informační systém zahrnuje 
data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné 
jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále 
nástroje umožňující výkon informačních činností. 
Pořízeným systémem je systém upravený, 
konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou 
funkcionalitu /nové funkcionality informačního 
systému. 

systémy průběžně - 

Počet elektronických podání 
učiněných prostřednictvím 
Czech Point, ISDS, PVS a 
agendových portálů 

výsledek 30510 IROP 

Jedná se o počet elektronických podání a úplných 
elektronických podání (transakcí) učiněných fyzickými 
a právnickými osobami prostřednictvím kontaktních 
míst Českého Podacího Ověřovacího Informačního 
Národního Terminálu (dále jen "Czech point"), 
Informačního systému datových schránek (dále jen 
"ISDS"), Portálu veřejné správy (dále jen "PVS") a 
specializovaných agendových portálů (např. Finanční 
správa, Česká správa sociálního zabezpečení). 

elektronická 
podání 

ročně ano 

Nová funkcionalita 
informačního systému 

výsledek 30515 IROP 

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci 
informačních a komunikačních technologií veřejné 
správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný 
souhrn poskytovaných, požadovaných nebo 
plánovaných funkcí. 

funkcionality ročně - 

9.1 Posílení 
strategických a 
koncepčních 
nástrojů a 
přístupů k 
místnímu a 
regionálnímu 
rozvoji  

Nové/aktualizované 
metodické dokumenty a 
nástroje v oblasti strategické 
práce 

výstup x MMR 

Jde o tvorbu metodického prostředí pro oblast 
strategické práce (revize a doplnění Metodiky 
přípravy veřejných strategií, souvisejících vzorů a 
šablon; vytvoření nových metodických dokumentů 
apod.), podpůrných nástrojů (zejména Databáze 
strategií, nových modulů apod.). 

počet průběžně ano 

Počet strategických 
dokumentů svazku obcí 

výstup x MMR Počet strategických dokumentů svazku obcí. 
strategické 
dokumenty 

průběžně - 

Realizovaná školení / 
semináře ke strategickému 
řízení 

výstup x MMR 
Počet realizovaných školení, semináře nebo jiné 
metodické podpory při práci s nástroji strategické 
práce. 

počet průběžně ano 

Realizovaná školení / 
semináře k územnímu 
plánování 

výstup x MMR 
Počet realizovaných školení nebo seminářů k 
územnímu plánování. 

počet průběžně ano 
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Opatření Název Typ 
Kód NČI 
2014+ 

Zdroj dat 
Stručná charakteristika/ 
Výpočet 

Měrná 
jednotka 

Periodicita 
měření 

Vazba na 
opatření 

Počet podpořený nových 
územních plánů 

výstup x MMR 
Počet nových podpořených územních plánů 
financovaných z IROP 3.3 a dotačního titulu MMR. 

počet průběžně ano 

Počet realizovaných 
strategických dokumentů pro 
území aglomerace 

výstup x MMR Počet strategii ITI, IPRÚ. strategie průběžně - 

Počet projektů realizovaných 
v rámci strategických 
dokumentů pro území 
aglomerace 

výsledek x MMR 
Počet projektů realizovaných v rámci strategií ITI, 
IPRÚ. 

projekty průběžně - 

9.2 Podpora 
meziobecní a 
regionální 
spolupráce  

Počet projektů, kdy příjemce 
je dobrovolný svazek obcí 

výstup x MMR 
Počet projektů, kdy příjemce je dobrovolný svazek 
obcí 

projekty průběžně ano 

Metodika participace 
obyvatel na rozvoji území 

výstup x MMR Metodika participace obyvatel na rozvoji území. ano/ne průběžně - 

Počet podpořených strategií 
CLLD 

výstup 90001 IROP 

Vybrané strategie CLLD, které mají podepsané 
Rozhodnutí o schválení integrované strategie, 
potažmo se jedná o strategie, které již prošly 
standardizaci i následným hodnocením (výběrem) a 
jsou předurčené k podpoře. Podpořená strategie 
vyjadřuje souhrn všech možných aktivit 
podporovatelných v rámci operačního programu. 
Strategie je ucelený rozvojový dokument vztahující se 
na území místních akčních skupin (MAS), vyhodnocuje 
problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje 
jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. 

strategie ročně ano 

Počet projektů realizovaných 
v rámci strategií CLLD 

výsledek x MMR   počet průběžně - 

Realizované osvětové aktivity 
k uplatňování metod řízení a 
spolupráce 

výstup x MMR 
Počet realizovaných aktivit k uplatňování metod řízení 
a spolupráce. 

realizované 
aktivity 

průběžně - 

Počet projektů přeshraniční a 
nadnárodní spolupráce ČR s 
regiony EU 

výstup x 

Programy 
přeshraniční, 
nadnárodní a 

regionální 
spolupráce 

Počet projektů přeshraniční a nadnárodní spolupráce 
ČR s regiony EU. Operační programy přeshraniční 
spolupráce se týkají vždy hraničních regionů NUTS III 
sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro 
Operační program Nadnárodní spolupráce je EU 
rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika 
patří do zóny Střední Evropa. 

projekty průběžně - 

 
 


