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1. Vyjednávání legislativy 
pro programové období 

2021–2027
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Legislativní návrhy – změny oproti 2014–2020

Kategorie regionů a spolufinancování
• „méně rozvinuté“ = míra spolufinancování 70 %

• „přechodové“ = míra spolufinancování 55 %

• „více rozvinuté“ = míra spolufinancování 40 %

Tematická koncentrace EFRR

• 5 široce definovaných cílů politiky - na CP 1 a CP 2 by mělo být
vyčleněno 75 % všech prostředků tohoto fondu

Pravidlo zrušení závazku (n+X)

• navrhnuto snížit pravidlo ze současných n+3 na n+2 3



Aktuální stav vyjednávání legislativy PO 2021+

• Rada = projednán téměř celý návrh tzv. obecného nařízení
(ON) a specifická nařízení o EFRR/FS, ESF+ a EÚS
(Interreg)

• neprojednané části vyňaty do tzv. negoboxu projednávaného
v rámci Víceletého finančního rámce (VFR)

• Evropský parlament = přijaty pozměňovací návrhy

• zahájeny TRIALOGY – části rozhodné pro programování
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Aktuální stav vyjednávání legislativy PO 2021+ 

Víceletý finanční rámec
• pro PS klíčové otázky v negoboxu (verze červen)
• v říjnu a prosinci 2019 jednání Evropské Rady (ER),

přijetí dohody nepředpokládáno
• dohoda pravděpodobně až v roce 2020

• závěry ER bude následně nutné promítnout do
legislativního rámce
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2. Příprava DoP



Příprava Dohody o partnerství

• Postupuje podle harmonogramu schváleného usnesením vlády
č. 94 z února 2019.

• Východiska:
» Národní koncepce realizace politiky soudržnosti (schválen vládou 30. července

2019)

» Strategický rámec Česko 2030

» Specifická doporučení Rady a Příloha D Zprávy o ČR 2019

» Národní program reforem

» Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a jiné klíčové dokumenty, analýzy a

studie.

• Příprava DoP probíhá paralelně s přípravou OP

Silnější vazba na 
Evropský semestr



Aktuální stav přípravy DoP a další kroky

• říjen 2019 – 1. verze DoP

• listopad 2019 – projednání s partnery

• do 31. 3. 2020 – předložení návrhů DoP a OP vládě ČR
Po schválení VFR

• aktualizace návrhu DoP (a OP)

• dokončení procesu SEA a schválení vládou ČR
• předložení EK k formálnímu vyjednávání (ne dříve, než dojde ke

schválení legislativy)
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Alokace pro ČR; kategorie regionů

Kategorie regionů/EU spolufin. 2014-2020 2021-2027

Méně rozvinuté regiony 85% 70%

Přechodové regiony 80% / 60% 55%

Rozvinutější regiony 50% 40%

HDP/obyv. prům. 

EU27 (PPS, %) 2014 2015 2016 2017 2014-2016 2015-2017

EU27 100 100 100 100 100,0 100,0

Česká republika 87 88 88 90 87,7 88,7

Praha 177 185 185 189 182,3 186,3

Střední Čechy 80 79 82 84 80,3 81,7

Jihozápad 78 77 78 78 77,7 77,7

Severozápad 64 65 63 64 64,0 64,0

Severovýchod 72 72 73 76 72,3 73,7

Jihovýchod 82 82 82 82 82,0 82,0

Střední Morava 72 72 72 74 72,0 72,7

Moravskoslezsko 73 73 73 74 73,0 73,3



3. Příprava OP



Příprava OP 

• návrhy prvních OP projednávány na platformách ŘO pro přípravu
OP (OP Z+, OP K, OP D)

• říjen 2019 – představení EK

• leden 2020 – předložení finálních návrhů OP MMR-NOK

• březen 2020 – předložení vládě
• po schválení VFR dopracování OP, dokončení SEA a formální

vyjednávání s EK
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Architektura programů

Operační program 
Rybářství
Řídící orgán: Mze

OP Přeshraniční 
spolupráce ČR-PL

Řídící orgán: MMR



Představení IROP 2021-2027



Změny v IROP ve srovnání s obdobím 2014-2020

• Nová témata v IROP

✓ Regenerace veřejných prostranství obcí a měst

✓ Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

✓ Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví 

✓ Širší možnosti pro CLLD

• Co v IROP už nebude

✓ Zateplování bytových domů (MŽP - NZÚ)

✓ Územní plánování (národní dotace)

✓ Režijní a animační výdaje MAS (OPTP)

✓ Sociální podnikání (OPZ+)



Specifický cíl  1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost



Specifický cíl 1.1 
eGovernment a kybernetická bezpečnost 

(Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády,1 ii)

• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. eHealth, 
eJustice…)

• Integrace elektronických služeb veřejné správy 
• Elektronická identita
• Propojený datový fond
• Publikace dat veřejné správy jako OpenData

• eGovernment cloud

• Automatizace zpracování digitálních dat
• Portály obcí a krajů
• Metropolitní a krajské sítě
• Kybernetická bezpečnost



Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní 
mobilita



Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní mobilita

(Podpora udržitelné multimodální městské mobility, 2 viii)

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

• Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 

• Telematika pro veřejnou dopravu

• Multimodální osobní doprava ve městech a obcích (terminály)

• Bezpečnost v dopravě

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu



Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst 
a obcí



Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a obcí

(Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury

v městském prostředí a snížení znečištění, 2 vii)

• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a

obcí včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných

prostranstvích např. parky, náměstí, městské třídy, náplavky, uliční prostory

atd.



Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení 
odolnosti a ochrana obyvatelstva



Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva

(Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči
katastrofám, 2 iv)

• Materiálně-technické vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro

základní složky IZS pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám,
pro zajištění dlouhodobé evakuace obyvatelstva atd. (stanice a technika)

• Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek
• Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva

• Výstavba a modernizace strategicky významných ICT systémů základních
složek IZS



Specifický cíl 3.1 Silnice II. třídy



Specifický cíl 3.1 Silnice II. třídy 

(Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a 

místní mobility, včetně zlepšeného přístupu k TEN-T a přeshraniční 

mobilitě (3 iii)

• Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti

✓ výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek

✓ rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy

✓ technické zhodnocení a výstavba mostů



Specifický cíl 4.1 Vzdělávací 
infrastruktura



Specifický cíl 4.1 Vzdělávací infrastruktura

(Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury (4 ii)

• Navyšování kapacit mateřských škol (MŠ) a dětských skupin v území s

jejich nedostatečnou kapacitou

• Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických
požadavků

• Základní školy - odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence

(přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními
technologiemi), vnitřní konektivita škol, zázemí pro školní poradenské
pracoviště atd.

• Střední a vyšší odborné školy – odborné učebny ve vazbě na klíčové
kompetence, vnitřní konektivita škol

• Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – odborné učebny ve vazbě
na klíčové kompetence, vnitřní a venkovní zázemí pro komunitní aktivity při
školách

• Školská poradenská zařízení, speciální školy a střediska výchovné péče –
vybudování, úpravy zázemí



Specifický cíl 4.2 Sociální 
infrastruktura



Specifický cíl 4.2  Sociální infrastruktura 

(Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, 

migrantů a znevýhodněných skupin pomoci integrovaných opatření, 

včetně bydlení a sociálních služeb (4 iii)

• Infrastruktura pro sociální služby podle zákona 108/2006 Sb.

• Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

• Sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových 

prostor pro potřeby sociálního bydlení 



Specifický cíl 4.3 
Infrastruktura ve zdravotnictví



Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví 

(Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, 

včetně primární péče (4 iv) 

• Primární péče

✓ Vznik a modernizace urgentních příjmů

• Zlepšení dostupnosti integrované péče, integrace zdravotních a sociálních služeb

✓ Deinstitucionalizace psychiatrické péče

✓ Zvýšení dostupnosti následné a dlouhodobé péče

✓ Zvýšení dostupnosti paliativní a hospicové péče

✓ Zvýšení dostupnosti integrované onkologické péče

✓ Zvýšení dostupnosti integrované zdravotně-sociální péče v perinatologii a

gerontologii

✓ Zvýšení dostupnosti akutní a specializované péče



Specifický cíl  5.1 
Komunitně vedený místní rozvoj



Specifický cíl 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj
(Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního 

rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská 
území (5 ii)

• Bezpečnost v dopravě
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a

obcí
• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III – zbrojnice,

požární technika, zdroje požární vody

• Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a dětských skupin

• Infrastruktura základních škol ve vazbě na klíčové kompetence a

rekonstrukce učeben neúplných škol (malotřídky)
• Infrastruktura pro sociální služby
• Revitalizace kulturních památek
• Městská a obecní muzea

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu



Specifický cíl  
5.2 Kulturní dědictví a cestovní ruch



Specifický cíl 5.2 Kulturní dědictví  a cestovní ruch 
(Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního 
rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských 
oblastech (5 i)

• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost kulturních 

památek, krajských a státních muzeí, knihoven vykonávajících regionální 

funkce nebo základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

✓ expozice, depozitáře, návštěvnická centra, technické zázemí, 

edukační centra, konzervace a restaurování, parky u památek

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

✓ turistická informační centra, turistické trasy, doprovodná infrastruktura 

cestovního ruchu, navigační systémy měst a obcí



Návrh rozdělení alokace v IROP 

Cíl politiky/priorit Specifický cíl Téma Fond

Podíl priority na 

celkové alokaci
(%)

Podíl alokace SC na 
celkové alokaci OP 

(%)

CP 1 – priorita 1 SC 1.1 eGovernment EFRR 20 % 20 %

CP2 – priorita 2

SC 2.1 Městská mobilita EFRR

27 %

16 %

7 %SC 2.2 Veřejná prostranství EFRR

SC 2.3 IZS EFRR 4 %

CP 3 – priorita 3 SC 3.1 Silnice EFRR 7 % 7 %

CP 4 – priorita 4

SC 4.1 Vzdělávání EFRR

31 %

12 %

SC 4.2 Sociální infrastruktura EFRR 11 %

SC 4.3 Zdravotnictví EFRR 8 %

CP 5 – priorita 5
SC 5.1 CLLD EFRR

15 %
8 %

SC 5.2 Kultura a cestovní ruch EFRR 7 %



Implementační struktura IROP 2021-2027

• Řídicí orgán IROP = Ministerstvo pro místní rozvoj; odbor řízení 
operačních programů

• Zprostředkující subjekt = Centrum pro regionální rozvoj České republiky
s krajskými pobočkami

• Monitorovací výbor IROP – bude zřízen po schválení programu 
Evropskou komisí

• Přípravný výbor IROP – příprava IROP s resorty, územními a dalšími 
partnery

• Pracovní týmy IROP pro jednotlivé oblasti – eGovernment, mobilita, IZS, 

sociální infrastruktura, vzdělávání, kulturní dědictví a cestovní ruch atd.
• Nositelé integrovaných strategií ITI a CLLD – ITI už ne jako 

zprostředkující subjekty; stávající IPRÚ se stanou ITI



Harmonogram přípravy IROP 

Úkol Termín Garant

První verze PD IROP 2021-2027 (bez finančních dat) 1. 10. 2019 ŘO IROP

Vnitroresortní připomínkové řízení k návrhu PD IROP 1. - 15. 10/2019 ŘO IROP

4. jednání Přípravného výboru IROP 5. 11. 2019 ŘO IROP

Roadshow po krajích k IROP 2 4Q/2019 – 1Q/2020 ŘO IROP a CRR ČR

Předání návrhu PD IROP na MMR - NOK 1/2020 ŘO IROP

Meziresortní připomínkové řízení k PD IROP 2/2020 MMR - NOK

Návrh IROP 2021-2027 na vládu 3/2020 MMR - NOK/Vláda

Stanovisko MŽP k SEA 2020 MŽP

Neformální a formální vyjednávání PD IROP s EK 2019 - 2021 ŘO IROP/EK

Schválení Obecného nařízení, nařízení k EFRR  a víceletého 
finančního rámce

2020 Evropský parlament

Rozhodnutí EK o schválení PD IROP 2021-2027 2020/2021 (do 6 měsíců od 
předložení PD na Evropskou
komisi)

Evropská komise


