
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 4. února 2019 č. 94 

 
k Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – podkladu  
pro Dohodu o partnerství pro období 2021–2027, k přípravě Dohody o partnerství 

a operačních programů ČR pro fondy EU v oblasti politiky soudržnosti  
na období 2021–2027 

Vláda 

I. bere na vědomí Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – 
podklad pro Dohodu o partnerství pro období 2021–2027, obsaženou v části III materiálu 
čj. 13/19; 

II. schvaluje pro programové období let 2021 až 2027 

1. národní priority pro vymezení Dohody o partnerství a operačních programů pro fondy EU 
v oblasti politiky soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, 
Evropský sociální fond Plus) pro období 2021–2027, a to 

a) rozvoj ekonomiky založený na výzkumu, inovacích a uplatnění nových technologií, 

b) nízkouhlíková ekonomika a odpovědné využívání zdrojů, 

c) dostupnost a mobilita, 

d) vzdělaná a sociálně soudržná společnost,  

e) udržitelný rozvoj území, 

2. vymezení operačních programů pro fondy EU v oblasti politiky soudržnosti (Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond Plus) pro období 
2021–2027, a to 

a) operační program zaměřený na konkurenceschopnost řízený Ministerstvem průmyslu a 
obchodu, 

b) operační program zaměřený na dopravu řízený Ministerstvem dopravy, 

c) operační program zaměřený na životní prostředí řízený Ministerstvem životního prostředí, 

d) operační program zaměřený na výzkum a vzdělávání řízený Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, 

e) operační program zaměřený na lidské zdroje řízený Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, 

f) Integrovaný regionální operační program řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, 

g) operační program zaměřený na technickou pomoc a kvalitu správy řízený Ministerstvem 
pro místní rozvoj, 
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3. harmonogram postupu přípravy Dohody o partnerství, operačních programů ČR a dalších 
dokumentů souvisejících s fondy EU v oblasti politiky soudržnosti na období 2021–2027 
uvedený v příloze tohoto usnesení; 

III. ukládá  

1. ministryni pro místní rozvoj 

a) předložit vládě do 31. července 2019 konečnou podobu Národní koncepce realizace 
politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 a informaci o stavu přípravy Dohody o partnerství 
pro období 2021–2027, která bude zastřešujícím a určujícím strategickým dokumentem 
pro čerpání z fondů EU v oblasti politiky soudržnosti po celou dobu realizace 
programového období 2021–2027, a do 31. března 2020 předložit vládě návrh Dohody o 
partnerství pro období 2021–2027,  

b) koordinovat přípravu programového období fondů EU v oblasti politiky soudržnosti pro 
období let 2021–2027, 

c) koordinovat vyjednávání s Evropskou komisí k přípravě programového období fondů EU 
v oblasti politiky soudržnosti pro období let 2021–2027 včetně vyjednávání strategického 
rámce a evropské legislativy a o průběhu vyjednávání průběžně informovat vládu; 
vypracovat a nejpozději do 30. června 2019 předložit vládě informaci o postupu 
vyjednávání této legislativy, 

d) koordinovat vypracování návrhů operačních programů ČR uvedených v bodě II/2 tohoto 
usnesení a vypracování, ve spolupráci s příslušnými resorty podle bodu II/2 tohoto 
usnesení, souvisejících metodických dokumentů, 

e) vypracovat ve spolupráci s příslušnými resorty podle bodu II/2 tohoto usnesení 
a ministryní financí, ministrem zemědělství a 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra 
a nejpozději do 31. března 2019 vládě předložit návrh koncepce metodického rámce pro 
realizaci a efektivní čerpání EU fondů pro období 2021–2027, 

f) předložit vládě do 31. července 2019 informaci o stavu přípravy operačních programů 
ČR uvedených v bodě II/2 tohoto usnesení a do 31. března 2020 předložit návrhy těchto 
operačních programů na období 2021–2027, 

g) zpracovat a předložit vládě do 31. března 2020 návrh Pravidel pro zajištění efektivního 
řízení a koordinace naplňování cílů Dohody o partnerství 2021–2027 a určit odpovídající 
orgány implementace, 

h) zajistit odpovídající promítnutí územní dimenze a integrovaných řešení prostřednictvím 
integrovaných územních investic a komunitně vedeného místního rozvoje do návrhů 
operačních programů podle bodu II/2 tohoto usnesení, 

i) projednat ve spolupráci s odpovědnými orgány členských států účastnících se společně 
s ČR cíle Evropská územní spolupráce existenci a formu operačních programů a  
do 31. května 2019 zpracovat informaci o stavu vyjednávání a dalším harmonogramu 
příprav těchto operačních programů a zahrnout ji do informace o stavu přípravy 
operačních programů podle bodu III/1f tohoto usnesení, 

j) navrhnout způsob koordinace využívání přímo řízených programů EU, poskytovat 
podporu subjektům zapojeným do těchto programů a spolupracovat v tomto směru 
s národními kontaktními místy pro tyto programy; konkrétní forma koordinace a 
spolupráce bude výsledkem dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a jednotlivými 
národními kontaktními místy, 
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k) vyhodnocovat v rámci ČR součinnost mezi operačními programy pro provádění EU 
fondů ve sdíleném řízení, Společnou zemědělskou politikou, ostatními programy a 
nástroji Víceletého finančního rámce na období 2021–2027, 

2. ministryním průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj a ministrům 
dopravy, životního prostředí a školství, mládeže a tělovýchovy  

a) zpracovat návrhy operačních programů uvedených v bodě II/2 tohoto usnesení, 

b) postupovat při přípravě operačních programů podle Národní koncepce politiky 
soudržnosti v ČR po roce 2020, v souladu s Dohodou o partnerství a podle metodických 
dokumentů Ministerstva pro místní rozvoj podle bodů III/1b, d, e tohoto usnesení, 

c) předložit ministryni pro místní rozvoj do 31. května 2019 informaci o přípravě návrhů 
operačních programů a následně předložit ministryni pro místní rozvoj do 31. ledna 2020 
návrhy operačních programů, včetně informace o stavu přípravy strategických 
dokumentů tvořících východiska pro programy podle bodu II/2 tohoto usnesení, 

d) promítnout do návrhů operačních programů podle bodu II/2 tohoto usnesení územní 
dimenzi a v relevantních případech umožnit realizaci integrovaných řešení 
prostřednictvím integrovaných územních investic a komunitně vedeného místního 
rozvoje, a to v návaznosti na vyhodnocení zkušeností s územní dimenzí a integrovanými 
nástroji v programovém období 2014–2020, 

e) spolupracovat s ministryní pro místní rozvoj na přípravě návrhu koncepce metodického 
rámce podle bodu III/1e tohoto usnesení a navazujících metodických dokumentů, 

f) spolupracovat průběžně s ministryní pro místní rozvoj a upřesňovat obsah návrhů 
operačních programů uvedených v bodě II/2 tohoto usnesení v návaznosti na vývoj 
jednání s orgány EU,  

3. ministryni financí spolupracovat s ministryní pro místní rozvoj na realizaci bodu III/1a, 
III/1d z pohledu finančního řízení, 

4. ministryni financí a 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra spolupracovat s ministryní 
pro místní rozvoj na přípravě návrhu koncepce metodického rámce podle bodu III/1e 
tohoto usnesení a navazujících metodických dokumentů, 

5. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády a ministru životního 
prostředí, ministryním průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, financí a pro místní 
rozvoj a ministrům dopravy, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, zemědělství, 
kultury, spravedlnosti, obrany a vedoucí Úřadu vlády  

a) připravovat strategické dokumenty a materiály, které jsou podkladem pro Dohodu  
o partnerství 2021–2027 a operační programy uvedené v bodě II/2 tohoto usnesení, a 
informovat o stavu jejich přípravy podle bodu III/2c, 

b) zajistit naplňování základních podmínek (enabling conditions) obsažených v evropské 
legislativě a při jejich naplňování postupovat v součinnosti s ministryní pro místní rozvoj; 
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IV. doporučuje  

a) hejtmanům a primátorům statutárních měst spolupracovat s ministryní pro místní rozvoj 
při plnění úkolů uložených v bodě III tohoto usnesení, 

b) předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a předsedovi Rady Českého 
telekomunikačního úřadu spolupracovat na plnění úkolu podle bodu III/5b. 

 
Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředseda vlády a ministr životního prostředí, 
ministryně pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, 
práce a sociálních věcí, financí,  
ministři dopravy, zdravotnictví, obrany,  
kultury, zemědělství, spravedlnosti, 
školství, mládeže a tělovýchovy,  
vedoucí Úřadu vlády  
 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátoři statutárních měst, 
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,  
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Brabec, v. r.  
místopředseda vlády a ministr životního prostředí 


