
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. července 2019 č. 562 

 
o Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 

 
Vláda 

I. schvaluje 

1. Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, obsaženou v části III 
materiálu čj. 687/19, 

2. vymezení programů přeshraniční spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce,  
a to 

a) program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou řízený 
Ministerstvem pro místní rozvoj, 

b) program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou 
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, 

c) program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou koordinovaný 
na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, 

d) program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou 
republikou koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, 

e) program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj, 

3. účast České republiky v programech nadnárodní a meziregionální spolupráce 
realizovaných v rámci cíle Evropská územní spolupráce a koordinovaných na území 
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj,   

4. zařazení Operačního programu Rybářství v gesci Ministerstva zemědělství pod Dohodu o 
partnerství; 

II. ukládá  

1. ministryni pro místní rozvoj  

a) předložit do 31. března 2020 vládě informaci o stavu příprav a návrh dalšího 
harmonogramu přípravy programů cíle Evropská územní spolupráce, 

b) vypracovat ve spolupráci s příslušnými rezorty a do 30. listopadu 2019 předložit vládě 
souhrnný dokument k územní dimenzi operačních programů, 
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2. ministru zemědělství 

a) postupovat při přípravě Operačního programu Rybářství v souladu s Dohodou o 
partnerství a podle metodických dokumentů Ministerstva pro místní rozvoj, 

b) do přípravy Operačního programu Rybářství v relevantních případech promítnout 
územní dimenzi a integrované nástroje, 

c) předložit ministryni pro místní rozvoj do 31. ledna 2020 návrh Operačního programu 
Rybářství včetně informace o stavu přípravy strategických dokumentů tvořících 
východiska pro operační program, 

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedkyní vlády a ministryni financí, 
místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu, ministryním pro místní rozvoj, 
práce a sociálních věcí, a ministrům dopravy, životního prostředí, školství, mládeže a 
tělovýchovy, zemědělství, kultury, zdravotnictví realizovat opatření a zohlednit 
doporučení uvedená v části III materiálu čj. 687/19 v kapitole 4.8 Doporučení a opatření; 

III. doporučuje 

1. ministru zemědělství spolupracovat s ministryní pro místní rozvoj při návrhu metodického 
rámce pro realizaci nástroje Komunitně vedený místní rozvoj pro období 2021–2027 a 
následně se řídit při realizaci komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Společné 
zemědělské politiky v období 2021–2027 tímto metodickým rámcem, 

2. hejtmanům a primátorům statutárních měst spolupracovat při plnění úkolů uložených 
v bodech II a III tohoto usnesení. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,  
místopředsedkyně vlády a ministryně financí,  
místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu,  
ministryně pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, 
ministři dopravy, životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, 
kultury, zdravotnictví 
 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátoři statutárních měst 
 
 
 
 
 
 
Jan Hamáček, v. r. 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
 


