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Druhá fáze analýzy - vymezení národních dokumentů s explicitní vazbou vůči 

politice hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

 

Analýza vazeb dokumentů bezprostředně navazuje na výsledky předcházejících šetření. 

V prvním kole došlo k oddělení dokumentů bez potenciální či pouze se slabou vazbou na 

politiku soudržnosti. U zbylých vybraných dokumentů tj. s vazbou 2 „Dokument má nepřímou 

vazbu ke konceptu soudržnosti tj. nepřímo ovlivňuje témata HSÚS“, respektive je pouze 

nepřímo naplňován HSÚS, či 3 „Dokument má přímou vazbu ke konceptu soudržnosti tj. 

přímo ovlivňuje témata HSÚS (a tím přispívá k plnění HSÚS)“ je možné již podrobněji 

zkoumat vazby na cíle či priority NSRR ČR. Ze 701 dokumentů zkoumaných v prvním kole 

bylo dále vybráno k hlubší analýze  pro posouzení vazeb cílů a priorit celkem 40 

dokumentů.  

 

V případě dokumentů spojených se společnou zemědělskou a společnou rybářskou politikou, 

zaměřenou na strukturální přeměnu venkova byla indikována v prvním kole šetření vazba 1, 

a to z toho důvodu, že se jedná o paralelní politiky s jasně nastavenými mantinely vůči 

intervencím soudržnosti  - v ČR byly potenciální překryvy vyřešeny nastavením technických 

rozhranní, která brání neodůvodněné podpoře stejných či obdobných aktivit. Na základě 

podnětu zadavatele, byly tyto dokumenty do druhého kola zařazeny, a to s ohledem na 

skutečnost, že databáze je připravována nejen pro řízení vazeb v současné období, ale i pro 

účely diskuse o podobě programových dokumentů v nové programové periodě. Lze 

předpokládat úpravy nastavení vazeb mezi těmito politikami.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  V průběhu připomínkového řízení byly na základě podnětu MPO zařazeny 2 dokumenty: Energetická politika 
pro Evropu a Druhý strategický přezkum energetické politiky Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a 
jejich solidární využití. 
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Kritéria třídění dokumentů:  

A) Věcné pilíře soudržnosti 
 
Ve vazbě na metodiku byly vymezeny následující pilíře politiky soudržnosti, které se staly 

základním věcným třídícím kritériem již v předešlém kole. Nyní se stávají spojníkem mezi 

šetřením v provedeném v obou etapách.  

Jedná se o:  

 

Konkurenceschopnost - představuje ekonomický pilíř soudržnosti, má výrazně strukturální, 

modernizační, proinovační charakter, reaguje však i na širší makroekonomické cíle. Výrazně 

akcentuje hledisko výkonnosti a efektivity. Zastřešuje i institucionálních opatření 

ovlivňujících podnikatelské prostředí.    

 

Zaměstnanost - zahrnuje sociální pilíř soudržnosti, sleduje ekonomické i širší sociální cíle. Pilíř 

zahrnuje aktivity různého typu – opatření aktivní politiky zaměstnanosti, sociální 

začleňování, opatření spojená s rozvojem lidských zdrojů včetně oblasti vzdělávání a 

celoživotního učení a další opatření směřující ke zvyšování kvality života; obsahuje hlediska 

výkonnosti i spravedlnosti. Aspekt zaměstnanosti zvýšil svůj význam v současném období 

hospodářské krize a bude citlivě vnímán i v nejbližších letech po jejím odeznění. 

 

Atraktivní fyzické prostředí – reprezentuje kvalitu materiálního prostředí, ve kterém se 

odehrávají socioekonomické aktivity. Je spojeno s ovlivňováním fyzických stránek prostředí 

vymezeného přírodními podmínkami, vybaveností zdrojů, zastoupením technické a dopravní 

infrastruktury, dopravní dostupností a obslužností.  

 

Poznámka k vazbě věcných pilířů HSÚS k územnímu: Územní soudržnost reprezentuje nový 

přístup k aktivizaci rozvoje území. Vytváří nový logický rámec pro tradiční snahu o dosažení 

vyváženého rozvoje území. Podporuje emancipaci územního hlediska pro zaostření evropské 

regionální a strukturální politiky (a tedy její zefektivnění), pro provázání dílčích rozvojových 

zásahů, posilování jejich dopadů, vytváření vazeb a synergií. Je spojena s konceptem zacílení 

politiky na konkrétní území (místo), její adaptaci dle místních ekonomických, sociokulturních, 
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environmentálních a institucionálních podmínek. Usiluje o kultivaci jednotlivých složek 

ovlivňujících rozvojový potenciál území. 

Provazuje opatření řazená do věcných pilířů s ohledem na územní podmínky, přímo 

uskutečňuje ty z nich, které vyžadují bezprostřední zohlednění místních, regionálních hledisek. 

V následující analýze je zohledněna prostřednictvím zkoumání možnosti územní koordinace.      

 
 

B) Věcné třídění dle cílů NSRR 2007-2013 
 

Konkurenceschopná česká ekonomika  

Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

Atraktivní prostředí 

Vyvážený rozvoj území 

 

Popis vzájemného vztahu: 

 

Pilíře představují dlouhodobě zkoumané, diskutované okruhy politiky soudržnosti, které 

přesahují časový horizont programové periody. Obsahují i témata, které nejsou 

v současném období na evropské úrovni upřednostňována, respektive nenašla odezvu 

v národním konceptu politiky soudržnosti reprezentovaném NSRR ČR. Překračují tak 

současné vymezení soudržnosti v ČR, upravené NSRR ČR, přijatým usnesením vlády ČR. 

Jejich šíře a flexibilita umožňuje i zohlednění témat doposud okrajových či nových - „nové 

výzvy“; napomůže odhalit vazby latentní.  

 

Toto řešení umožní mj. zohlednit heterogenní skupinu tzv. „nových výzev“ diskutovaných na 

úrovni EU. Jedná se na jedné straně o dlouhodobé demografické změny a migraci, na straně 

druhé pak o klimatické změny, efektivní vyžívání energie a podpora nízkouhlíkové 

ekonomiky.  Výše uvedená témata je možné postihnout následujícím způsobem:     

-  demografické změny a migrace jsou zahrnuty do Zaměstnanosti, 

- klimatické změny, vyžívání energie a podpora nízkouhlíkové ekonomiky je součástí    

  Atraktivity fyzického prostředí s tím, že zde jsou přesahy do Konkurenceschopnosti. 
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Členění dle cílů a priorit NSRR pak umožňuje sledovat vztah k aktuálním, platným vazbám. 

Sleduje relaci cílů a priorit dokumentů se současnou podobou politiky soudržnosti tak, jak 

byla zformulována pro ČR. 

 

Pilíř Konkurenceschopnost, který obsahuje především ekonomická a produkční témata, dále 

problematiku výzkumu, vývoje a inovací, koresponduje s cílem NSRR Konkurenceschopná česká 

ekonomika a odpovídá stejnojmenné pracovní skupině Koordinačního výboru. 

  

Pilíř Zaměstnanost – zaměřený na rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, celoživotní učení a sociální 

integraci  je v úzkém vztahu s cílem NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a odpovídá 

stejnojmenné pracovní skupině Koordinačního výboru. 

 

Pilíř Atraktivní fyzické prostředí – zaměřený na jedné straně na kvalitu životního prostředí, na straně 

druhé pak na veřejné služby (infrastruktura) dostupnost a obslužnost (včetně problematiky dopravy) 

koresponduje s cílem NSRR Atraktivní prostředí a odpovídá stejnojmenné pracovní skupině 

Koordinačního výboru. 

 

Územní soudržnost – koreluje s územně zaměřeným cílem NSRR Vyvážený rozvoj území. 

Zdůrazňuje územně zaměřené pojetí rozvoje, které pracuje s účelově vymezenými regiony. 

Umožňuje jak koncipování široce pojatých rozvojových strategií na úrovni regionů (ROPů 

v případě regionů soudržnosti, krajů a jejich seskupení u operačních programů přeshraniční 

spolupráce), mikroregionů, měst a jejich částí (IPRM, zónování), tak i provázání poskytované 

podpory z územního hlediska. Reaguje na činnost pracovní skupiny Koordinačního výboru 

Vyvážený rozvoj území. 
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C) Věcné třídění dle priorit NSRR 2007-2013 

 
Dalším sledovaným parametrem je vazba na priority NSRR. Jedná se především o vazby na 

priority zastřešující intervence realizované prostřednictvím cíle Konvergence politiky 

soudržnosti. 

 
Cíle NSRR Priority NSRR: 

Konkurenceschopná 
česká ekonomika: 

 

 Konkurenceschopný podnikatelský sektor 
 Podpora kapacit V&V pro inovace 
 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
Otevřená, flexibilní a 
soudržná společnost: 

 

 Vzdělávání 
 Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 
 Posilování sociální soudržnosti 
 Rozvoj informační společnosti 
 Smart administration 
Atraktivní prostředí:  

 Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 
 Zlepšení dostupnosti dopravou 
Vyvážený rozvoj území:  

 Vyvážený rozvoj regionů 
 Rozvoj venkovských oblastí 
 Rozvoj městských oblastí 
 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – hl.m. Praha 

 Územní spolupráce 

 
 

V případě cíle Vyvážený rozvoj území byla zohledněna především jeho potenciálně 

koordinační úloha, tj. schopnost provazovat intervence dle územního hlediska. Jedná se tudíž 

i o vazbu na aktivity, dnes zastřešované pod označením územní soudržnost (je nutné 

zohlednit místní podmínky, je vhodné koordinovat, provazovat dílčí sektorová opatření pro 

plnohodnotné prosazení dopadu do místních regionálních struktur).   

 

Podobně v případě cíle Územní spolupráce byla sledována možnost řešení tématu 

prostřednictvím programů jednotlivých forem územní spolupráce, především však 

přeshraniční. 
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Z důvodu velmi omezeného zastoupení opatření zaměřených na hl. m. Prahu v současné 

programové periodě HSÚS a doposud nejasnému postupu při podpoře tohoto území v nové 

programovací periodě (databáze je vytvářena i pro účely přípravy další generace strategií 

politiky soudržnosti v ČR), bylo od sledování těchto dílčích vazeb upuštěno. Avšak vzhledem 

k tematickému přeryvu mezi cíli Konvergence a  Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost nemohla nastat situace, která by vedla k opomenutí některého dílčího tématu. 

 

Z hlediska intenzity vazeb cílů a priorit dokumentu na NSRR je možné rozlišit následující 

kategorie: 

 

Míra vazby  Hodnocení 

Konkretizující (4) Cíl/priorita dokumentu má přímou vazbu k cíli/prioritě NSRR, tj. jedná se o přímou 

implementaci priority zkoumaného dokumentu prostřednictvím NSRR 

Synergická (3) Cíl/priorita dokumentu vytváří synergickou vazbu k cíli/prioritě NSRR, tj. pro efektivní 

naplnění priority zkoumaného dokumentu, která je implementována NSRR (tj. je 

konkretizující), je vhodné postupovat v úzké součinnosti s aktivitami podporovanými 

jinou prioritou NSRR; synergická vazba je zkoumána jen v případě, že se vykázala vazba 

konkretizující 

Kauzální (2) Cíl/priorita dokumentu vytváří kauzální vazbu k cíli/prioritě NSRR,  

tj. jedná se o podmiňující opatření, která definují prostředí (legislativní, 

institucionální), nově nastavují politiku apod., což následně umožňuje realizovat aktivity 

obsažené v NSRR; vazba je vůči cílům a prioritám NSRR je nepřímá  

Doplňkový vztah (1) Cíl/priorita dokumentu vytváří doplňkový vztah k cíli/prioritě NSRR, tj. jedná 

se o organizační opatření, dílčí legislativní a institucionální úpravy a rozvojová 

opatření, která nejsou soudržností (respektive NSRR) podporovatelná 

Nepokryté místo (0) Cíl/priorita dokumentu je podporovatelná konceptem soudržnosti, ale není 

zastřešena cíli/prioritami NSRR  
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Přehledová tabulka vazby cílů/priorit dokumentu, podrobné věcné třídění, dle vztahu k cílům a prioritám NSRR: 

 

Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 

Soudržnosti 
Cíl NSRR 

Priorita 

NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 

-Vyvážený 
rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní * 

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

xxx Konkurenceschopnost Zvolte položku. Zvolte položku. kauzální 

Zaměřuje se na 
plnění fiskálních 
cílů, dodržování 

výdajových rámců  

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

yyy Zaměstnanost 

Otevřená, flexibilní 
a soudržná 
společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizující 
Rekvalifikace, další 

vzdělávání Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanost 

zzz Zaměstnanost 

Otevřená, flexibilní 
a soudržná 
společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Legislativní úprava 
dalšího vzdělávání 

pedagogických 
pracovníků 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 

OP Vzdělávání 
pro 

konkurencesch
opnost 

 

* Z důvodu čistě technického zde bude uváděna i případná vazba na Program rozvoje venkova spolufinancovaný z EAFRD; v připravované 

databázi však bude sledováno odděleně. 
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Příklad výstupu: 

Název dokumentu:                  Exportní strategie ČR pro období 2006 - 2010 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov: Hlavním cílem exportní strategie ČR je prosadit ČR ve světě prostřednictvím obchodu a 
investic. Na tento hlavní cíl pak navazují čtyři cíle, které jsou vždy zaměřeny na čtyři konkrétní perspektivy rozvoje exportu ČR. Těmito čtyřmi 
perspektivami jsou stát, klienti, procesy a zdroje. Na první perspektivu navazuje první cíl strategie, kterým je Více příležitostí pro podnikatele. 
Druhým cílem navazující na perspektivu klienti je Poskytovat profesionální a účinnou podporu. Třetím cílem (navazujícím na perspektivu 
procesy) je Zlepšit a rozvíjet kvalitu služeb a posledním cílem zaměřeným na perspektivu zdroje je Zvýšit kapacity pro export. Všechny výše 
uvedené cíle jsou ve strategii dále rozváděny prostřednictvím konkrétních projektů. Mezi projekty spadající pod první cíl (více příležitostí pro 
podnikatele) patří Usnadňování podmínek obchodu, Působení na klíčových trzích a Budování kvalitní značky ČR ve světě. Mezi projekty spadající 
pod cíl Poskytovat profesionální a účinnou podporu patří Účinná asistence pro export, Zvýšení vývozu služeb, Zvýšení přímých investic a akvizic 
do zahraničí a Rozvoj vývozních aliancí. Mezi projekty spadající pod cíl Zlepšit a rozvíjet kvalitu služeb patří Nový systém služeb státu pro export 
a Zákaznické centrum pro export. Mezi projekty spadající pod Cíl Zvýšit kapacity pro export patří Síť pro export, Rozšíření finančních služeb pro 
český export a Exportní akademie.    

Základní deskripce vazeb:  Celá problematika exportu a jeho podpory prostřednictvím konkrétních projektů je oblastí, která má přímou vazbu na 
oblast konkurenceschopnosti české ekonomiky. Podporuje české podniky zaměřené na vývoz do zahraničí, přičemž u těchto podniků se již 
předpokládá, že jimi produkované zboží či služby jsou dostatečně konkurenceschopné I pro zahraniční trhy. Vazby mezi cíli Exportní strategie ČR 
pro období 2006-2010 a cíli NSRR jsou doplňkové;  podpora exportu zajištěná projekty realizovanými v rámci Exportní strategie usnadní přístup 
na zahraniční trhy i těm subjektům, které budou svou činnost a své produkty či služby inovovat či jinak rozvíjet v rámci relevantních operačních 
programů, zejména OP Podnikání a inovace případně OP Praha Konkurenceschopnost.   
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 

Soudržnosti 
Cíl NSRR 

Priorita 

NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 

-Vyvážený 
rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Více příležitostí 
pro 

podnikatele 

Konkurence

schopnost 
Konkurenceschopná 

česká ekonomika 

Konkurenceschopný 
podnikatelský 

sektor 

doplňkový 
vztah 

Usnadňování podmínek 
obchodu, působení na 

klíčových trzích, 
budování kvalitní 

značky ČR ve světě 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Poskytovat 
profesionální a 

účinnou 
podporu  

Konkurence

schopnost 
Konkurenceschopná 

česká ekonomika 

Konkurenceschopný 
podnikatelský 

sektor 

doplňkový 
vztah 

Asistence pro 
exportéry, zvýšení 

vývozu služeb, zvýšení 
přímých investic a 

akvizic do zahraničí, 
rozvoj vývozních aliancí 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zlepšit a 
rozvíjet kvalitu 

služeb  

Konkurence

schopnost 
Konkurenceschopná 

česká ekonomika 

Konkurenceschopný 
podnikatelský 

sektor 

doplňkový 
vztah 

Nový systém služeb 
státu pro export, 

zákaznické centrum pro 
export 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zvýšit kapacity 
pro export  

Konkurence

schopnost 
Konkurenceschopná 

česká ekonomika 

Konkurenceschopný 
podnikatelský 

sektor 
synergická 

Síť pro export, rozšíření 
finančních služeb pro 
český export exportní 

akademie. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Přehled dokumentů:  
 

Národní dokumenty 

Název dokumentu 
Maximální 
dosažená 
hodnota 

Pokračuje do 
druhého kola 

šetření 

1. Národní program reforem České republiky 2008-2010 3 Ano 
2. Strategie hospodářského růstu 2007 – 2013  3 Ano 
3. Koncepce integrace cizinců 3 Ano 
4. Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2007-2013 3 Ano 
5. Politika územního rozvoje ČR  3 Ano 
6. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na léta 
2007-2013  2 Ano 

7. Strategie celoživotního učení ČR 3 Ano 
8. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy České republiky  2 Ano 

9. Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v 
České republice 2 Ano 

10. Akční plán podpory odborného vzdělávání 2 Ano 
11. Koncepce bytové politiky 

2 Ano 
12. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 3 Ano 
13. Národní koncepce rodinné politiky, 2005  2 Ano 
14. Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a 
sociálního začleňování ČR na léta 2008-2010 - Národní 
akční plán sociálního začleňování 

3 Ano 

15. Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 
– 2009 2 Ano 

16. Státní energetická koncepce – aktuálně projednávaná  2 Ano 
17. Exportní strategie ČR (2006-2010) 2 Ano 
18. Koncepce podpory malého a středního podnikání na 
období 2007-2013 2 Ano 

19. Program na podporu podnikatelských nemovitostí a 
infrastruktury 2005 – 2009  3 Ano 

20. Rámcový program pro podporu technologických 
center a center strategických služeb  2 Ano 
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21. Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 2 Ano 
22. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - 
Strategie realizace Smart Administration v období 2007–
2015 

3 Ano 

23. Státní politika životního prostředí 2004 – 2010 2 Ano 
24. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR  2 Ano 
25. Plán odpadového hospodářství ČR 2003-2012  2 Ano 
26. Politika ochrany klimatu v  České republice 2 Ano 
27. Národní program snižování emisí ČR  2 Ano 
28. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2 Ano 
29. Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

2 Ano 
30. Program podpory environmentálních technologií v ČR 
– aktualizovaná verze 2009  2 Ano 

31. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století   2 Ano 

32. Dopravní politika ČR 2005 – 2013 2 Ano 
33. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, 2004 2 Ano 
34. Národní strategický plán rozvoje venkova 1 Ne 
35. Národní strategický plán pro oblast rybářství 1 Ne 
36. Plán hlavních povodí České republiky 2007 – 2012 2 Ano 
37. Státní kulturní politika ČR 2009 – 2014 2 Ano 

Vybrané dokumenty EU   

Název dokumentu 
Maximální 
dosažená 
hodnota 

Pokračuje do 
druhého kola 

šetření 
38. Rámcový program pro Konkurenceschopnost a 
inovace 2007-2013 3 Ano 

39. Energetická politika pro Evropu 22  Ano 
40. Druhý strategický přezkum energetické politiky Akční 
plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární 
využití 

23 Ano 

                                                           
2 Vazba je zprostředkovaná přes další evropské a národní dokumenty. 
3 Vazba je zprostředkovaná přes další evropské a národní dokumenty. 
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Analýza vazeb dokumentů: 
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Název dokumentu:                  Národní program reforem České republiky 2008-2010 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:    Národní program reforem nemá bezprostředně formulován globální cíl, ale odkazuje na 
východiska aktualizované Lisabonské strategie zdůrazňující potřebu pokračovat ve strukturálních reformách, konsolidovat veřejné rozpočty, 
posilovat čtyři svobod v rámci vnitřního trhu, zlepšování rámcových podmínek pro inovace a také podporu systému pobídek v duchu hesla 
„make the work pay“ (tedy aby se práce vyplácela). Dokument je následně členěn na priority v oblasti makroekonomické, mikroekonomické a 
zaměstnanosti. Makroekonomická část se soustředí na zajištění hospodářské stability, vytvoření prostředí, které umožní realizovat 
mikroekonomická opatření a zásahy ve prospěch zaměstnanosti. Priorita Zajistit hospodářskou stabilitu pro udržitelný růst se soustředí na 
kontrolu inflace, restrukturalizaci výdajové stránky veřejných rozpočtů. Priorita Zajistit hospodářskou a fiskální udržitelnost jako základ pro 
zvýšení zaměstnanosti se zaměřuje na hospodářskou a fiskální udržitelnost - důchodová a zdravotní reforma. Priorita Podporovat efektivní 
rozdělování zdrojů zaměřené na růst a zaměstnanost usiluje o snížení výše dávek hmotné nouze s cílem zvýšit motivaci k práci a rozšířit prostor 
pro financování výdajových priorit, podporuje posun od přímého k nepřímému zdanění. Priorita Zajistit, aby vývoj mezd přispíval k 
makroekonomické stabilitě a růstu stabilní vývoj mezd se zaměřuje na udržení mírného růstu platů, relace k růstu produktivity práce. Priorita 
Podporovat větší soudržnost mezi makroekonomickou a strukturální politikou a politikou zaměstnanosti zdůrazňuje potřebu provedení 
reformních opatření v jednotlivých oblastech, které by se měly navzájem doplňovat a podporovat. Priorita Přispívat k dynamickému a řádnému 
fungování HMU není v ČR realizována, vzhledem k tomu, že republika není členem eurozóny. Mikroekonomická část výrazně akcentuje 
posilování faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost.  Priorita Zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a vývoje, zejména ze strany soukromého 
sektoru podporuje přijetí Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2009-2015, ustanovení Technologické agentury, zlepšení oblasti lidských 
zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, modernizace řízení výzkumných institucí a univerzit, vytvoření „roadmap“ českých výzkumných infrastruktur. 
Priorita Usnadnit inovace ve všech podobách podporuje inovační aktivity, ochranu práv duševního vlastnictví, rozvoj výzkumných a vývojových 
kapacit, spolupráci akademické a podnikové sféry a zakládání odvětvových seskupení podnikatelských subjektů. Priorita Usnadnit zavádění a 
efektivní využívání informačních a komunikačních technologií a vybudovat všem přístupnou informační společnost se zaměřuje na realizaci cílů 
dle Strategie Rady vlády pro informační společnost, pokračování v realizaci programů ICT v podnicích a ICT a strategické služby. Priorita posílit 
konkurenční výhody průmyslové základny podporuje implementaci Akčního plánu k udržitelné spotřebě a výrobě a udržitelné průmyslové 
politice, vyprofilování části průmyslové základny ČR pro posilování jejich potenciálu s cílem významně se uplatnit na evropských či globálních 
technologických trzích. Priorita podporovat udržitelné využívání zdrojů a posilovat vzájemné působení mezi ochranou životního prostředí a 
hospodářským růstem se soustředí na aktualizaci Programu podpory environmentálních technologií, implementaci Akčního plánu k udržitelné 
spotřebě a výrobě a udržitelné průmyslové politice, dosažení 13% podílu spotřeby energie z OZE na celkové spotřebě energie v ČR v horizontu 
2020, novelizaci zákona o odpadech a nový zákon o novelizace zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochraně ovzduší,  
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aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Priorita rozšířit a prohloubit vnitřní trh se zaměřuje na přípravu zákona o dohledu 
nad finančním trhem a novelizaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu, implementaci Rámcové politiky ochrany spotřebitele a Strategie 
finančního vzdělávání). Priorita Zajistit otevřené a konkurenceschopné trhy uvnitř i vně Evropy a využívat výhod globalizace není reálně českými 
institucemi zajišťována (týká se aktivit Evropské komise). Priorita vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a podpořit soukromou iniciativu 
prostřednictvím zlepšení právních úprav se zaměřuje na regulatorní reformu -  snižování administrativní zátěže podnikatelů, vyhodnocení 
účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace, na provedení procesních a organizačních auditů agend veřejné správy a projekty 
zaměřené na snižování nadbytečné regulace a byrokratické zátěže. Priorita Propagovat podnikatelskou kulturu a vytvořit prostředí podporující 
malé a střední podniky se zaměřuje na vyhlášení nových výzev pro programy na podporu malých a středních podniků, realizaci Informačních 
míst pro podnikatele a kontaktních míst veřejné správy CZECHPOINT, implementaci podpůrných služeb v oblastech finančních zdrojů v 
návaznosti na poskytované komunitární programy, příprava komplexní reformy daňového systému a zákona o rozpočtovém určení daní. 
Priorita Rozšířit, zlepšit a propojit evropskou infrastrukturu a dokončit schválené prioritní přeshraniční projekty podporuje přijetí Plánu rozvoje 
dopravní infrastruktury s časovým horizontem na cca 15 - 20 let, dobudování sítě dálnic a rychlostních silnic ze současných 1009 km na 
plánovaný rozsah 2130 km, pokračování modernizace III. a IV. železničního koridoru a výstavbu trati Brno - Přerov,modernizace železničního 
spojení Plzeň - Česká Kubice a po roce 2017 i železničního spojení Praha - Liberec a nového systému vysokorychlostních tratí; podporuje 
dopracování Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů a v jejím rámci i Programu na podporu multimodální dopravy, dopracování Strategie 
inovačních technologií v dopravě,  vyřešení některých daňových a účetních aspektů v souvislosti s realizací PPP projektů, budování mikrovlnné 
technologie výkonového zpoplatnění na nově otevíraných úsecích dálnic; dále také  rozšíření mýtného systému na vozidla nad 3,5 t.                                                                                                                               
Část zaměstnanost  obsahuje 8 priorit. Priorita Provádění politiky zaměstnanosti se zaměřuje na pokračování reformy sociálního a 
důchodového systému, realizace kroků v rámci reformy trhu práce pro zvýšení celkového počtu zaměstnaných). Priorita Podpora celoživotního 
přístupu k práci usiluje o realizace cílů v rámci Národní koncepce podpory rodin s dětmi, využívání prostředků operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost pro podporu projektů zaměřených na vytváření prorodinného prostředí na pracovištích, implementace dílčích opatření 
"prorodinného balíčku" v oblasti služeb péče o děti, realizace projektů v oblasti vzdělávání rámci budování profesní kariéry u mladých lidí, tj. 
zájmového a neformálního vzdělávání, realizace cílů v rámci Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012). Priorita 
Zajistit inkluzivní trhy práce a zvýšit přitažlivost práce podporuje změny v sociálních dávkových systémech v rámci druhé a třetí etapy sociální 
reformy, reorganizaci systému péče o seniory, provedení novely zákona o zaměstnanosti s cílem zvýšení motivace k hledání a přijetí 
zaměstnání, motivační opatření pro vytváření zkrácených pracovních úvazků zaměstnavateli. Priorita Zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu 
práce se soustředí na modernizaci služeb veřejných institucí trhu práce a realizaci projektu zónového poradenství, zřízení centrální evidence 
volných pracovních míst v souvislosti s projektem zelených karet. Priorita Podporovat flexibilitu kombinovanou s jistotou zaměstnání a zmírnit 
segmentaci trhu práce, s náležitým přihlédnutím k úloze sociálních partnerů podporuje realizaci dalších kroků spojených s modernizací 
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pracovněprávních vztahů, novelizaci zákoníku práce upravující smluvní vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Priorita zajistit vývoj nákladů na 
pracovní sílu a metody stanovování mezd podporující zaměstnanost navrhuje snížení sazeb pojistného ze strany zaměstnanců na nemocenské 
pojištění o 1,5 % od1. 1. 2009,  snížení sazby nemocenského pojištění placeného zaměstnavatelem o 1 % od 1. 1. 2009.   Priorita Zvýšit a 
zkvalitnit investice do lidského kapitálu se zaměřuje na realizace projektů v rámci inkluzivních politik ve vzdělání, zaměřené na prosazování 
rovných příležitostí ve vzdělán, zpracování strategie České republiky s cílem prosazovat rovné příležitosti žen a mužův oblasti vzdělávání, na 
realizaci projektu Podpora individuálního vzdělávání občanů se zaměřením na zvýšení poptávky po dalším vzdělávání, zejména v oblasti 
jazykových dovedností a informačních a komunikačních technologií, podpora spolupráce vysokých škol a podniků - realizace projektů s využitím 
finančních prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Priorita přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy 
novým kvalifikačním požadavkům souvisí s realizací cílů Strategie celoživotního učení, dokončení kurikulární reformy příprava zákona o 
terciárním vzdělávání. 

Základní deskripce vazeb:   Podstatná část vazeb má smíšený charakter. Převážně vytvářejí základní prostředí, které následně umožňuje realizovat 
příslušná opatření HSÚS. Část priorit se zaměřuje na přijetí opatření organizačního, legislativního charakteru, která doplňují aktivity plánované 
NSRR. Pouze menší část aktivit je přímo podporovatelná prioritami NSRR. NPR předpokládá k dosahování cílů využívání finančních prostředků z 
Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace, Podnikání a inovace, Vzdělání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zajistit hospodářskou 
stabilitu pro udržitelný 

růst 

Konkurencesch
opnost 

Zvolte položku. Zvolte položku. kauzální 

Zaměřuje se na plnění fiskálních 
cílů, dodržování výdajových 

rámců  
Ne Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

Zvolte položku. 

Zajistit hospodářskou a 
fiskální udržitelnost jako 

základ pro zvýšení 
zaměstnanosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 
Zaměřuje se na důchodovou a 

zdravotní reformu Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat efektivní 
rozdělování zdrojů 
zaměřené na růst a 

zaměstnanost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Usiluje o snížení výše dávek 
hmotné nouze s cílem zvýšit 
motivaci k práci, o posun od 

přímého k nepřímému zdanění 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Zajistit, aby vývoj mezd 
přispíval k 

makroekonomické 
stabilitě a růstu jako 
základ pro zvýšení 

zaměstnanosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 
Podporuje diskusi se sociálními           

partnery o růstu mezd Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Podporovat větší 
soudržnost mezi 

makroekonomickou a 
strukturální politikou a 

politikou zaměstnanosti 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Konkurenceschop
ný podnikatelský 

sektor 
kauzální 

Podporuje provazování  
reformních opatření v 
jednotlivých oblastech 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Podporovat větší 
soudržnost mezi 

makroekonomickou a 
strukturální politikou a 

politikou zaměstnanosti 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Podpora kapacit 
V&V pro inovace 

kauzální 

Podporuje provazování  
reformních opatření v 
jednotlivých oblastech 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Podporovat větší 
soudržnost mezi 

makroekonomickou a 
strukturální politikou a 

politikou zaměstnanosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 

Podporuje provazování  
reformních opatření v 
jednotlivých oblastech 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat větší 
soudržnost mezi 

makroekonomickou a 
strukturální politikou a 

politikou zaměstnanosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

kauzální 

Podporuje provazování  
reformních opatření v 
jednotlivých oblastech 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Přispívat k dynamickému 
a řádnému fungování 

HMU 
Zvolte položku. Zvolte položku. Zvolte položku. 

Zvolte 
položku. 

Není v ČR realizována Zvolte 
položku. 

Zvolte položku. 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Zvýšit a zlepšit investice 
do výzkumu a vývoje, 

zejména ze strany 
soukromého sektoru 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Podpora kapacit 
V&V pro inovace 

kauzální 

Zaměřuje se na změnu pojetí 
politiky výzkumu, vývoje a 
inovací, změnu legislativy 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Zvýšit a zlepšit investice 
do výzkumu a vývoje, 

zejména ze strany 
soukromého sektoru 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Konkurenceschop
ný podnikatelský 

sektor 
Konkretizující 

Podporuje rozvoj 
podnikatelského prostředí a 

transfer 

výsledků výzkumu a vývoje do 
praxe 

Ano Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
OP Podnikání a 

inovace 

Zvýšit a zlepšit investice 
do výzkumu a vývoje, 

zejména ze strany 
soukromého sektoru 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Podpora kapacit 
V&V pro inovace 

Konkretizující 

Podporuje budování 
infrastruktury v oblasti výzkumu a 

vývoje 
Ano Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum a 
vývoj pro 
inovace 

Zvýšit a zlepšit investice 
do výzkumu a vývoje, 

zejména ze strany 
soukromého sektoru 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Usiluje o změnu  legislativy Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zvýšit a zlepšit investice 
do výzkumu a vývoje, 

zejména ze strany 
soukromého sektoru 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

Konkretizující 

Podporuje rozvoj lidských zdrojů 
v oblasti výzkumu a vývoje, v 

institucích terciárního vzdělávání, 
mobilita studentů a pracovníků 

škol  

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 

OP Vzdělávání 
pro 

konkurencesch
opnost 

Usnadnit inovace ve všech 
podobách 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Konkurenceschop
ný podnikatelský 

sektor 
Konkretizující 

Přímá implementace 
prostřednictvím HSÚS podporuje 

inovační kapacity podniků, 
ochranu duševního vlastnictví,  
vytváření seskupení podniků, 

spolupráci akademické a 
podnikové sféry  

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
OP Podnikání a 

inovace 

Usnadnit inovace ve všech 
podobách 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Podpora kapacit 
V&V pro inovace 

synergická 

Přímá implementace 
prostřednictvím HSÚS podporuje 

inovační kapacity podniků, 
ochranu duševního vlastnictví, 
vytváření seskupení podniků, 

spolupráci akademické a 
podnikové sféry 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Usnadnit inovace ve všech 
podobách 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Konkurenceschop
ný podnikatelský 

sektor 

doplňkový 
vztah 

Podporuje využívání 
komunitárního programu 

Konkurenceschopnost a inovace 
EU    

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Usnadnit zavádění a 
efektivní využívání 

informačních a 
komunikačních 

technologií a vybudovat 

všem přístupnou 
informační společnost 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj informační 
společnosti 

Konkretizující 

Podporuje uplatnění ICT v 
podnikové sféře, využití 

prostředků strukturálních fondů k 
nákupu ICT I pro firmy, jež 

softwarové aplikace vyvíjejí a 
nabízejí ostatním  

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
OP Podnikání a 

inovace 

Posílit konkurenční 
výhody průmyslové 

základny zaměstnanosti 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Konkurenceschop
ný podnikatelský 

sektor 
kauzální 

Podpora růstu produktivity práce 
v průmyslu a přidané hodnoty 

výroby, podpora vysoce 
konkurenčních odvětví 

Ano Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Podporovat udržitelné 
využívání zdrojů a 

posilovat vzájemné 
působení mezi ochranou 

životního prostředí a 
hospodářským růstem 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

Konkretizující 
Podpora obnovitelných zdrojů 

energie Ano Ano 

Program 
podpory 

environmentál
ních 

technologií 

OP Podnikání a 
inovace 

Podporovat udržitelné 
využívání zdrojů a 

posilovat vzájemné 
působení mezi ochranou 

životního prostředí a 
hospodářským růstem 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Podpora obnovitelných zdrojů 

energie Ne Ano 
Program 
rozvoje 
venkova 

OP Životní 
prostředí 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat udržitelné 
využívání zdrojů a 

posilovat vzájemné 
působení mezi ochranou 

životního prostředí a 
hospodářským růstem 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Úprava legislativního prostředí 
pro odstranění administrativních 

bariér 
Ne Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

Zvolte položku. 

Rozšířit a prohloubit 
vnitřní trh 

Konkurencesch
opnost 

Zvolte položku. Zvolte položku. 
doplňkový 

vztah 

Legislativní úprava dohledu nad 
finančním trhem, ochrana 

spotřebitele, finanční vzdělávání  
Ne Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

Zvolte položku. 

Zajistit otevřené a 
konkurenceschopné trhy 

uvnitř i vně Evropy a 
využívat výhod globalizace 

Zvolte položku. Zvolte položku. Zvolte položku. 
Zvolte 

položku. 
V kompetenci EK Zvolte 

položku. 
Zvolte položku. 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

Zvolte položku. 

Vytvořit příznivější 
podnikatelské prostředí a 

podpořit soukromou 
iniciativu prostřednictvím 

zlepšení právních úprav 

Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

Konkretizující 

Realizace  procesních a 
organizačních auditů agend 

veřejné správy.  
Ne Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanost 

Vytvořit příznivější 
podnikatelské prostředí a 

podpořit soukromou 
iniciativu prostřednictvím 

zlepšení právních úprav 

Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

doplňkový 
vztah 

Snižování administrativní zátěže 
podnikatelů vyhodnocení 
účinnosti RIA;  snižování 
nadbytečné regulace a 

byrokratické zátěže 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Propagovat 
podnikatelskou kulturu a 

vytvořit prostředí 
podporující malé a střední 

podniky 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesch
opná česká 
ekonomika 

Konkurenceschop
ný podnikatelský 

sektor 
konkretizující 

Podporuje rozvoj malého a 
středního podnikání 

Zvolte 
položku. 

Zvolte položku. 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
OP Podnikání a 

inovace 

Propagovat 
podnikatelskou kulturu a 

vytvořit prostředí 
podporující malé a střední 

podniky 

Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

Konkretizující Podporuje rozvoje Czechpoint Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
IOP 

Propagovat 
podnikatelskou kulturu a 

vytvořit prostředí 
podporující malé a střední 

podniky 

Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

doplňkový 
vztah 

Reforma daňového systému a 
zákona o rozpočtovém určení 

daní  
Ne Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

Zvolte položku. 

Rozšířit, zlepšit a propojit 
evropskou infrastrukturu 

a dokončit schválené 
prioritní přeshraniční 

projekty 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
Konkretizující 

Podpora rozvoje sítě dálnic, 
rychlostních silnic, vybraných 

koridorů železnice 
Ano Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

OP Doprava 

Rozšířit, zlepšit a propojit 
evropskou infrastrukturu 

a dokončit schválené 
prioritní přeshraniční 

projekty 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
kauzální 

Vytvoření potřebných 
koncepčních materiálů, podpora 

PPP 
Ne Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

Zvolte položku. 



 

24 

 

 

 

Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Provádět politiky 
zaměstnanosti Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 

Pokračování v reformě sociálního 
a důchodového systému, reforma 

trhu práce - konkrétní opatření 
aktivní politiky zaměstnanosti 

Zvolte 
položku. 

Zvolte položku. 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Podporovat celoživotní 
přístup k práci Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

Konkretizující 
Podpora sladění rodinného a 

pracovního života Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanost 

Podporovat celoživotní 
přístup k práci Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání Konkretizující 

Realizace projektů v oblasti 
vzdělávání, tj. zájmového a 

neformálního vzdělávání 
Ne Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

OP Vzdělávání 
pro 

konkurencesch
opnost 

Podporovat celoživotní 
přístup k práci Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 

Podpora institucionálních 
opatření umožňujících sladění 
rodinného a pracovního života 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Zajistit inkluzivní trhy 
práce, zvýšit přitažlivost 
práce a zajistit, aby se 

osobám hledajícím 

zaměstnání, včetně osob 
znevýhodněných, a 
neaktivním osobám 
vyplatilo pracovat 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 

Opatření spojené se sociální 
reformou, změnou péče o 
seniory;  změna legislativy 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zajistit inkluzivní trhy 
práce, zvýšit přitažlivost 
práce a zajistit, aby se 

osobám hledajícím 

zaměstnání, včetně osob 
znevýhodněných, a 
neaktivním osobám 
vyplatilo pracovat 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Podpora motivačních opatření 
pro vytváření zkrácených 

pracovních úvazků 
zaměstnavateli 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Zlepšit přizpůsobování se 
potřebám trhu práce 

zaměstnanosti 
Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizující 

Modernizace služeb veřejných 
institucí trhu práce a realizace 

projektu zónového poradenství;  
Zřízení centrální evidence volných 

pracovních míst v souvislosti s 
projektem zelených karet 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanost 

Podporovat flexibilitu 
kombinovanou s jistotou 

zaměstnání a zmírnit 
segmentaci trhu práce, s 

náležitým přihlédnutím k 
úloze sociálních partnerů 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 

Realizace dalších kroků spojených 
s modernizací pracovněprávních 
vztahů;  Novela zákoníku práce 

upravující smluvní vztah 
zaměstnance a zaměstnavatele. 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Podporovat flexibilitu 
kombinovanou s jistotou 

zaměstnání a zmírnit 
segmentaci trhu práce, s 

náležitým přihlédnutím k 
úloze sociálních partnerů 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizující 
Podpora slaďování rodinného a 

pracovního života Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanost 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zajistit vývoj nákladů na 
pracovní sílu a metody 

stanovování mezd 
podporující zaměstnanost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Snížení sazeb pojistného ze 
strany zaměstnanců na 

nemocenské pojištění o 1,5 p.b., 
snížení sazby nemocenského 

pojištění placeného 
zaměstnavatelem o 1 p.b. 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Zvýšit a zkvalitnit investice 
do lidského kapitálu Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování sociální 
soudržnosti 

konkretizující 

Zaměřuje se na podporu 
znevýhodněných dětí, žáků a 

žákyň a mladých lidí. 
Ne Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

OP Vzdělávání 
pro 

konkurencesch
opnost 

Zvýšit a zkvalitnit investice 
do lidského kapitálu Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Podpora individuálního 
vzdělávání občanů 

 
Ne Ne 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

OP Vzdělávání 
pro 

konkurencesch
opnost 

Zvýšit a zkvalitnit investice 
do lidského kapitálu Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání kauzální 

Podporuje realizaci projektů v 
rámci inkluzivních politik ve 
vzdělání, které napomohou 

prosazování rovných příležitostí ve 
vzdělání. Zpracování strategie 

České republiky s cílem prosazovat 
rovné příležitosti žen a mužů v 

oblasti vzdělávání. 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 

Přizpůsobit systémy 
vzdělávání a odborné 

přípravy novým 
kvalifikačním požadavkům 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání kauzální 

Podporuje realizaci cílů Strategie 
celoživotního učení, dokončení 
kurikulární reformy její III. a IV. 

etapy, příprava  zákona o 
terciárním vzdělávání 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte položku. 
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Název dokumentu:                  Strategie hospodářského růstu 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:    Vizí Strategie hospodářského růstu je ČESKÁ REPUBLIKA – ZNALOSTNĚ-TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 
EVROPYS ROSTOUCÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNÍ A VYSOKOU ZAMĚSTNANOSTÍ. Cílem Strategie je významným způsobem přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni 
hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie při respektování principů udržitelného rozvoje. Měřeno ukazatelem HDP na jednoho obyvatele je v silách 
země dosáhnout v roce 2013 průměru EU. Strategie se zaměřuje na pět prioritních oblastí, na kterých stojí konkurenceschopnost české ekonomiky tj.: (i) 
institucionální prostředí (změna podnikatelského prostředí  - vytvořit příznivé legislativní prostředí a zlepšení vymahatelnosti práva, efektivní a výkonná 
veřejná služba, konkurenceschopná daňová soustava, zlepšení konkurenčního prostředí a odstranění překážek, efektivně využít tržně konformní podpůrné 
nástroje), (ii) zdroje financování (zajistit dostatek zdrojů z EU, maximalizovat příliv investic a efektivně privatizovat majetek ve veřejném vlastnictví,  vytvořit 
prostředí pro efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru, podpora komerčních zdrojů financování, obezřetné nakládání s veřejnými prostředky, 
(iii) infrastruktura (zvýšení mobility osob, zboží a informací, urychlení realizace investičních záměrů veřejného a soukromého sektoru, urychlení 
ekonomického rozvoj regionů, zabezpečení ochranu přírody, životního prostředí a kulturního dědictví,  zachování kompetitivních výrobně-provozních 
nákladů,optimalizace odvětvové struktury komparativních cenových výhod, (iv) rozvoj lidských zdrojů - vzdělávání a zaměstnanost (zvýšení flexibility 
vzdělávací soustavy, zvýšení vzdělanosti starší generace, zajištění dostatku pracovních sil, zvýšení flexibility trhu práce, realizace politiky zaměstnanosti 
motivující k práci, zlepšení strategického řízení rozvoje lidských zdrojů, a (v) výzkum, vývoj a inovace (posílení výzkumu a vývoj jako zdrojů inovací, vytvoření 
funkční spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích, zajištění lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, zefektivnění 
výkonu státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích). Dokument navrhuje řadu doporučení k řešení problémů, které podmiňují hospodářský růst. 

Základní deskripce vazeb:   Podstatná část priorit má smíšený charakter. Pojmenovávají problémy, jejichž řešení je možné prostřednictvím HSÚS. 
Část priorit se zaměřuje na přijetí opatření organizačního, legislativního charakteru, která doplňují aktivity plánované NSRR. Pouze menší část 
aktivit je přímo podporovatelná prioritami NSRR.  Pro naplnění Strategie hospodářského růstu je možné využít finančních prostředků z 
Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace, Podnikání a inovace, Doprava, IOP, Životní prostředí, Vzdělání pro konkurenceschopnost, 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ROPů. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Institucionální 
prostředí pro 

podnikání 

Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

kauzální 

Reorganizaci soudnictví, rekodifikace občanského, 
obchodního a pracovního práva, volnost 

v pracovně právních vztazích, zákon o úpadku, 
nový veřejnoprávní rámec úpravy podnikání, 

zjednodušit vstup do podnikání, změna nastavení 
daní – ekologické daně, DPH, DPFO, odvody, 

činnosti FÚ - daňová kontrola, rozvoj 
podnikatelského prostředí 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Institucionální 
prostředí pro 

podnikání 

Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

doplňkový 
vztah 

Zjednodušit zápisy do obchodního rejstříku, zákon 
o úpadku, transparentní proces hodnocení 

dopadu nové legislativy, nová právní úprava 
střetu zájmů, protikorupční opatření, jednotný 

systém zadávání nákupů a zakázek, změna 
systému odměňování ve veřejné správě, zlevnění 

elektronického podpisu, elektronická komunikace, 
nový registr dlužníků státu, propojení registrů 
veřejné správy, privatizace státního majetku, 

potírat negativní vlivy veřejné podpory na 
konkurenční prostředí, centrální kontaktní místa, 
registrační agenda, sloučit kontrolní a vymáhací 
funkce jednotlivých úřadů, analýza legislativy z 

hlediska zátěže 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Institucionální 
prostředí pro 

podnikání 
Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující 
Organizační, funkční, procesní a informační 

audity, zkvalitnit průběžné vzdělávání pracovníků 
veřejné správy 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanos
t 

Institucionální 
prostředí pro 

podnikání 

Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující Sběr regionálních dat o podnikání Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Institucionální 
prostředí pro 

podnikání 
Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti 

a 
zaměstnatelnos

ti 

konkretizující Rozvoj lidských zdrojů v podnicích Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanos
t 

Institucionální 
prostředí pro 

podnikání 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizující 

Vytváření vazeb mezi firmami (klastry), zavádění 
nejlepších metod řízení a rozvoje firem, 

spolupráce s univerzitami, podpora inovativních 
podnikatelských záměrů, inkubátory, klastry, 

start-upy. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 

Institucionální 
prostředí pro 

podnikání 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Zpřístupnění informací MSP, koncepce rozšíření 
environmentálních technologií, navýšit výdaje na 
VaV ve prospěch MSP, koordinace a dostupnost 

exportních služeb, propagace v zahraničí, 
Koncepce proexportní politiky 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Institucionální 
prostředí pro 

podnikání 
Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 
investice do vzdělání, a to zejména v oblasti výuky 

a výměny zkušeností 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Zdroje 
financování 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 

Nastavení poskytování podpory podnikatelskému 
sektoru ze strukturálních fondů, umožnit účast 
soukromých zdrojů, posilovat administrativní a 

absorpční kapacitu 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zdroje 
financování 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Vyhodnotit toky PZI, systém investičních pobídek, 
privatizovat nebo zčásti zprivatizovat zbylé 
podniky s účastí státu, využít tyto zdroje na 

penzijní reformu, odstraňování zátěží, rozvoj 
dopravní infrastruktury, uplatnění PPP – změna 

legislativy, tvorba metodiky, zjednodušení 
procesů, zavést systém registrace cenných papírů 

a operací s nimi srovnatelný s mezinárodními 
standardy, posílit daňovou konkurenceschopnost 
institucionálních investorů, zvýšit transparentnost 

a zavést co nejjednodušší právní regulaci 
kapitálového trhu, vytvořit instituci centrálního 

depozitáře, harmonizovat české účetní standardy 
s mezinárodními, vytvořit vhodné prostředí pro 

fondy rozvojového kapitálu, integrovat dozor nad 
finančním sektorem, respektovat pravidla 

zakotvující střednědobé fiskální cílení, Provést 
výdajové audity u všech mandatorních a 

kvazimandatorních výdajů, zvýšení efektivity 
zdravotnictví, sloučit nemocenské a zdravotní 

pojištění, reformovat důchodový systém 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zdroje 
financování 

Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

doplňkový 
vztah 

Zvýšení efektivity zdravotnictví Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

doplňkový 
vztah 

Vytvořit rovnováhu mezi finančními potřebami a 
finančními zdroji na údržbu, rekonstrukci, 

modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury, 
organizační změny, Vytvořit podmínky pro rozvoj 

vysokorychlostních technologií, podpora poptávky 
po připojení – legislativní úpravy 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Infrastruktura Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

doplňkový 
vztah 

Odstranění regulace nájmů v sektoru bydlení, 
optimalizovat regulační legislativu a činnost 
regulačních úřadů, zřídit regulační orgán pro 

oblast vodního hospodářství, rehabilitace zákona 
o střetu zájmů, novelizace zákona o veřejných 

zakázkách 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Zvolte položku. 
doplňkový 

vztah 

Změna legislativy v oblasti územního plánování a 
stavebním řádu, uplatnění nových nástrojů 

územního plánování, vytvořit a trvale a soustavně 
aktualizovat územně analytické podklady, 

dořešení církevních restitucí, zavedení institutu 
předkupního práva státu u pozemků, na které 

bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby 
ve veřejném zájmu, oceňování pozemků, institut 
nuceného výkupu pozemků ve veřejném zájmu, 

zjednodušit a ujednotit environmentální 
legislativu 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Infrastruktura 
Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

doplňkový 
vztah 

Zjednodušit a ujednotit environmentální 
legislativu, organizační a funkční změny výkonu 

veřejné správy, nastavit systém rozvoje  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Infrastruktura Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující Posílit odbornou úroveň pracovníků úřadů Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanos
t 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
konkretizující 

Napojení všech krajů ČR na mezinárodní dálniční 
síť a vybranou železniční síť, dopravní integrování 
měst a obcí obdobného hospodářského významu 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanos
t 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Zvolte položku. synergická 

Dopravní integrování měst a obcí obdobného 
hospodářského významu; upřednostňovat trasy 
podporující vznik a rozvoj průmyslových zón a 

klastrů, rozvoj cestovního ruchu 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Subvencovat rozvoj telekomunikační 
infrastruktury založené na vyspělých 

technologiích v hospodářsky slabých či 
strukturálně postižených regionech 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Subvencovat rozvoj telekomunikační 
infrastruktury založené na vyspělých 

technologiích v hospodářsky slabých či 
strukturálně postižených regionech 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Infrastruktura 
Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizující 

Subvencování investiční přípravy technologických 
parků a průmyslových zón v hospodářsky slabých 

či strukturálně postižených regionech, 
brownfields pro podnikání, výroba elektřiny i 

tepla z obnovitelných zdrojů energie 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Zvýšení investic do kulturní infrastruktury, 
brownfields 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Zvýšení investic do kulturní infrastruktury, 
brownfields 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Infrastruktura 
Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Zlepšit podmínky pro investice a poskytování 
služeb v oblasti kulturního průmyslu, vyšší 

intenzita podpory uchování kulturního dědictví. 
Podporovat rozvoj soudobé umělecké tvorby 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující Brownfileds – staré zátěže, nakládání s odpady Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
konkretizující 

Kombinovaná doprava, telematika, intermodální 
systémy, železniční koridory, vysokorychlostní 

železnice, protihluková opatření  
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
OP Doprava 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Zvolte položku. konkretizující Rozvoj veřejné osobní dopravy Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Obnova vozového parku ve veřejné osobní 
dopravě, protihluková opatření 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Infrastruktura 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Subvencování rozvoje venkova a multifunkčního 
zemědělství, agroenvironmentální a lesnicko-
ekologická opatření, platby v rámci soustavy 
Natura 2000 a platby související se směrnicí 

2000/60/ES  

Ne Ne PRV 
Zvolte 

položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rozvoj lidských 
zdrojů – 

vzdělávání a 
zaměstnanost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Zjednodušit přístup k vyššímu odbornému a 
vysokoškolskému vzdělávání pro skupiny ohrožené 

sociálním vyloučením – zvyšováním kvality základního a 
středního školství, zlepšit zapojení znevýhodněných 

žáků a studentů – podporou rozvoje služeb včasné péče 
a zavedením motivačních prvků do výuky, výchovného 

poradenství a mimoškolních aktivit dětí a mládeže, 
podpořit programy, které přispějí ke snižování 

spontánní selektivity české vzdělávací soustavy, 
zvyšovat nabídku úplného všeobecného středního 

vzdělávání a maturitních studijních programů středního 
odborného školství, kariérového poradenství ve školách 

a školských poradenských zařízeních, zvýšit počet 
absolventů přírodovědných a technických oborů, 

rozšiřování praktičtěji zaměřeného vyššího odborného 
a bakalářského studia, zvýšit funkční gramotnost žáků 

změnou výukových metod – využitím kurikulární 
reformy a ve vazbě na rámcové vzdělávací programy a 

školní vzdělávacími programy, zvýšení počítačové 
dovednosti a informační gramotnosti pedagogů a žáků, 
praxe studentů v rámci výuky, zapojení zaměstnavatelů 

do vzniku školních vzdělávacích programů, výuky a 
praxe, výuka zaměřená na získání prezentačních a 

manažerských dovedností, týmové spolupráce, včetně 
znalostí o zahájení podnikání, výuka cizích jazyků - 

především angličtiny, implementace programů 
zvyšování jazykových kompetencí učitelů a podporou 
vzniku studijních programů v cizím jazyce, vzdělávání 

učitelů a dospělých, zavedení standardu kvality procesu 
dalšího vzdělávání, podporu začínajících pracovníků 

výzkumu, sítě spolupracujících vysokoškolských 
pracovišť 

Ne Ne PRV 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rozvoj lidských 
zdrojů – 

vzdělávání a 
zaměstnanost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
synergická 

Zjednodušit přístup k vyššímu odbornému a 
vysokoškolskému vzdělávání pro skupiny 

ohrožené sociálním vyloučením – zvyšováním 
kvality základního a středního školství, zlepšit 
zapojení znevýhodněných žáků a studentů – 

podporou rozvoje služby včasné péče a 
zavedením motivačních prvků do výuky, 

výchovného poradenství a mimoškolních aktivit 
dětí a mládeže, podpořit programy, které přispějí 

ke snižování spontánní selektivity české vzdělávací 
soustavy.  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanos
t 

Rozvoj lidských 
zdrojů – 

vzdělávání a 
zaměstnanost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti 

a 
zaměstnatelnos

ti 

doplňkový 
vztah 

Zjednodušit přístup k vyššímu odbornému a 
vysokoškolskému vzdělávání pro skupiny 

ohrožené sociálním vyloučením - zavedením 
státních sociálních stipendií. Sladit systém 

udělování stipendií s dávkovým systémem sociální 
ochrany, uplatňovat sankce při překročení 

standardní doby studia, podpora dostupnosti, 
přehlednosti a distribuce informací o vzdělávacích 

programech, příležitostech, nezaměstnanosti, 
uplatnitelnosti a mzdách absolventů škol v 

regionálním členění, dále o službách škol, zvýšit ve 
veřejnoprávních médiích podíl vysílání v 

anglickém jazyce a výukových programů pro děti a 
mládež 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Rozvoj lidských 
zdrojů – 

vzdělávání a 
zaměstnanost 

Zaměstnanost 
Atraktivní 
prostředí 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující Vybavení škol, ICT Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rozvoj lidských 
zdrojů – 

vzdělávání a 
zaměstnanost 

Zaměstnanost 
Atraktivní 
prostředí 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující Vybavení škol, ICT Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Rozvoj lidských 
zdrojů – 

vzdělávání a 
zaměstnanost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující Vybavení vysokých škol, ICT Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Rozvoj lidských 
zdrojů – 

vzdělávání a 
zaměstnanost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti 

a 
zaměstnatelnos

ti 

konkretizující 

Rekvalifikace, hodnocení rekvalifikačních 
programů, nabídka služeb pro děti předškolního 
věku a podpořením rozvoje nabídky služeb péče 

pro skupiny znevýhodněné v přístupu na trh 
práce, rozvoj sociálních služeb a služeb 

zaměstnanosti, které umožní znevýhodněným 
skupinám udržet se, vrátit se či zařadit na trh 

práce, vytvoří podmínky pro přístup ke vzdělávání 
a k dalším běžným zdrojům společnosti 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanos
t 

Rozvoj lidských 
zdrojů – 

vzdělávání a 
zaměstnanost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti 

a 
zaměstnatelnos

ti 

doplňkový 
vztah 

Zjednodušit systém udělování pracovních 
povolení a povolení k pobytu, zjednodušení 
systému udělování pracovních povolení a 
povolení k pobytu, poskytování bezplatné 

jazykové přípravy českého jazyka cizincům, 
informační systém o nabídce zahraničních 

odborníků a o poptávce zaměstnavatelů, zvyšovat 
znevýhodnění předčasných odchodů do 

starobního důchodu, prodlužovat věk odchodu do 
starobního důchodu, odstranění překážek práce 
zaměstnávání osob po dosažení důchodového 

věku, transformace systému dávek sociální péče 
pro osoby se zdravotním postižením  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanos
t 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Výzkum, vývoj a 
inovace 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

kauzální 

Zvýšení veřejných výdajů na VaV, změna strukturu 
veřejných výdajů na VaV – posílit účelové 

financování na úkor institucionálního, respektovat 
dlouhodobé základní směry výzkumu, při hodnocení 

posílit váhu tržní uplatnitelnosti výsledků  

Ne Ne    
Zvolte 

položku. 

Výzkum, vývoj a 
inovace 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

konkretizující 
Ochrana doposud nechráněných výsledků VaV, 

podpora technologických platforem  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum a 
vývoj pro 
inovace 

Výzkum, vývoj a 
inovace 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Využívat a postupně zjednodušovat stávající 
právní rámec ochrany duševního vlastnictví, 
podpora zapojeni do 7. výzkumného rámce, 
institucionální opatření spojené s podporou 

inovací, usnadnit vznik nových organizací VaV, 
informační, hodnotící a jiné aktivity seznamující 

veřejnost s problematikou VaVaI 

Ne Ne 
Klepněte 
sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum a 
vývoj pro 
inovace 

Výzkum, vývoj a 
inovace 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Programy podporující mobilitu pracovníků mezi 
akademickou a privátní sférou, motivovat zájem o 

absolvování přírodovědných a technických studijních 
programů na vysokých školách, vzdělávací programy 
zaměřené na výzkumné a vývojové pracovníky a na 
manažery VaV, programy podporující mezinárodní 

mobilitu výzkumných pracovníků 

Ne Ne 
Klepněte 
sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Výzkum, vývoj a 
inovace 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Využívat a postupně zjednodušovat stávající právní 
rámec ochrany duševního vlastnictví, podpora 

zapojeni do 7. výzkumného rámce, institucionální 
opatření spojené s podporou inovací, usnadnit vznik 
nových organizací VaV, informační, hodnotící a jiné 

aktivity seznamující veřejnost s problematikou VaVaI 

Ne Ne 
Klepněte 
sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum a 
vývoj pro 
inovace 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Výzkum, vývoj a 
inovace 

Konkurencesch
opnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizující 

Spin off firmy,  transfer technologií, kombinace 
veřejných a soukromých zdrojů – rizikový kapitál, 

zavádění a využívání informačních a komunikačních 
technologií (ICT) v MSP 

Ne Ne 
Klepněte 
sem a 
zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 

Výzkum, vývoj a 
inovace 

Konkurencesch
opnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

doplňkový 
vztah 

Upřesnit kompetence v oblasti VaVaI, Rada vlády, 
sjednocení prostředků v rozpočtu,   ustavit 

Technologickou agenturu ČR 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Koncepce integrace cizinců 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Cílem materiálu Koncepce integrace cizinců je vytvořit ucelený dlouhodobý rámec 
integrační politiky, který přehledným a srozumitelným způsobem vymezí účel a priority politiky integrace cizinců a který se stane návodem pro 
všechny zúčastněné aktéry, při jejich úsilí přispět k integraci cizinců. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců vytyčuje čtyři cílená specifická 
opatření – základní předpoklady integrace, tj. znalost českého jazyka, ekonomickou soběstačnost, orientaci cizince ve společnosti a vztahy mezi 
cizincem a členy majoritní společnosti, a klade tak základ pro vyhodnocování průběhu integračního procesu.  Znalost českého jazyka je 
předpokladem začlenění do společnosti. V tomto směru je podporováno: podpora jazykových kurzů a zavedení systému certifikátů, prokazující 
úroveň znalosti, při stanovení metodiky vzdělávání je nutné zohlednit specifika jednotlivých skupin migrantů; zdůrazňována je nutnost zajištění 
dostupnosti kurzů a kvalifikovaných lektorů, nezbytnost alespoň částečné finanční spoluúčasti frekventanta kurzu na úhradě nákladů. 
Ekonomická soběstačnost cizince je mimořádně významnou součástí úspěšné integrace, tj. cizinec je schopen prostřednictvím vlastních příjmů, 
případně pomocí příjmů rodinných příslušníků, plynoucích ze zaměstnání či podnikání zabezpečit základní své základní životní potřeby. 
Zdůrazňována je potřeba uplatnění cizinců na trhu práce formou zaměstnaneckého poměru, především se jedná o osoby s pobytem nad 90. 
dnů, cizinci s trvalým pobytem a azylanti. V tomto směru je potřebné provést legislativní změny (změnit právní úpravu zaměstnávání cizinců 
tak, aby se doba platnosti povolení k zaměstnání prodlužovala s narůstající dobou platnosti předchozích povolení k zaměstnání, možnost cizince 
(při ztrátě zaměstnání nalézt si nové zaměstnání v určité ochranné době). Další formou integrace je působení jako osoba samostatně výdělečně 
činná. Pokud cizinci volí formu samostatné výdělečné činnosti, může docházet k obcházení požadavku na povolení k zaměstnání. Opatření k 
potírání těchto negativních jevů je proto třeba realizovat jak v rovině prevence, tak v rovině represivní.  Co se týče orientace cizince ve 
společnosti hostitelského státu, je jednou z neopominutelných podmínek integrace cizince. Je proto nutné zajistit dostupnost základních 
informací, zpřístupnit mu základní informace v jazyce jemu srozumitelném (různé formy komunikace, příručky, úvodní kurzy, asistence). Dalším 
opatřením jsou vztahy mezi cizincem a členy majoritní společnosti. Většina občanů České republiky nepovažuje zvyšující se počet cizinců 
přicházejících do České republiky za pozitivní jev. Česká společnost zůstává nadále názorově relativně uzavřená vůči imigraci a usídlování 
cizinců. Na straně druhé je pro tvorbu politiky integrace cizinců důležité zjištění, že česká společnost je pro přiznání veškerých práv, včetně 
možnosti získat státní občanství, těm cizincům, kteří se do české společnosti integrují. Pozornost se tedy soustředí na zvýšení informovanosti a 
upevňování dobrých vztahů, na interkulturního vzdělávání a multikulturní výchovu prostřednictvím vzdělávacích programů, rozvíjení 
kompetencí pracovníků veřejné správy, zapojení a využití potenciálu nestátního neziskového sektoru. 

Základní deskripce vazeb:   Koncepce integrace cizinců tvoří cílená specifická opatření, která jsou definována v návaznosti na vymezení hlavních 
faktorů ovlivňujících úspěch integračního procesu a která jsou vytvořena přímo za účelem regulace integračního procesu. Jejich účelem je 
eliminovat znevýhodnění plynoucí ze skutečnosti, že dotčená osoba je cizincem, tj. zpravidla neovládá jazyk země, hůře se orientuje ve 
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společnosti a na trhu práce a nemá vybudované vazby s členy majoritní společnosti. Druhou skupinu tvoří taková opatření a postupy, které 
zohledňují dopady přijímaných či existujících opatření na integraci cizinců při tvorbě a revizi jiných politik a právních úprav (tzv. mainstreaming). 
Tato opatření můžeme označit za podpůrná opatření. Jedná se jako opatření související s migrací (např. vydávání povolení k pobytu), tak o 
opatření s migrací nesouvisející (např. přístup cizinců k veřejnému zdravotnímu pojištění). Hlavní prioritní oblasti Koncepce integrace cizinců 
jsou cíleny na prioritní osy, týkajících se posilování sociální soudržnosti, podpory zvyšování zaměstnanosti cizinců na našem území, na podporu 
jejich vzdělávání s cílem omezení negativních dopadů jejich segregace jak na lokální tak i regionální úrovni. 

Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Znalost 
českého 
jazyka 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Vytvořit předpoklady pro soudržnost a 
integraci cizinců do české společnosti, 

legislativní a organizační opatření, 
zpracování metodik, zajistit financování, 
nastavit systém vzdělávání dospělých a 

dětí cizinců 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Znalost 
českého 
jazyka 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
konkretizující 

Změna studijních programů vysokých 
škol  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Znalost 
českého 
jazyka 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnano

sti a 
zaměstnatel

nosti 

doplňkový 
vztah 

Vytvořit předpoklady pro soudržnost a 
integraci cizinců do české společnosti, 

legislativní a organizační opatření, 
zpracování metodik, zajistit financování, 
nastavit systém vzdělávání dospělých a 

dětí cizinců 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Ekonomická 
soběstačnos

t 
Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnano

sti a 
zaměstnatel

nosti 

doplňkový 
vztah 

Legislativní úpravy, změna regulačních 
opatření, prevence, represe   

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Orientaci 
cizince ve 

společnosti 
Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Zajištění dostupnosti základních 
informací, komunikace s cizinci. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Vztahy mezi 
cizincem a 

členy 
majoritní 

společnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Upevňování dobrých vztahů,podpora 
interkulturního vzdělávání 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Vztahy mezi 
cizincem a 

členy 
majoritní 

společnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující Nastavení vzdělávacích programů Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 
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Název dokumentu:                  Strategie regionálního rozvoje ČR 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Strategie regionálního rozvoje ČR má vymezen globální cíl, který určuje základní zaměření 
dlouhodobého rozvoje regionů ČR. Tímto globálním cílem je  vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj regionů, který povede ke zvyšování 
úrovně kvality života obyvatelstva. Tento globální cíl se skládá ze tří strategických cílů, a to z cíle zaměřeného rozvojové, z cíle zaměřeného 
disparitně a z instrumentálního cíle. Rozvojově zaměřeným cílem je zvýšení ekonomického a enviromentálního potenciálu, 
konkurenceschopnosti a sociální úrovně regionů ČR na úroveň srovnatelnou s vyspělými regiony Evropy, disparitně zaměřeným cílem je 
zastavení růstu a postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit a využívání specifik území a instrumentálním cílem je zajištění 
institucionálního a finančního zabezpečení strategie. Regionálně zaměřený cíl vyjadřuje strategické záměry regionální politiky ČR, respektující 
záměry Strategie udržitelného rozvoje ČR a Strategie hospodářského růstu ČR. Na jeho realizaci se budou výrazným způsobem podílet finanční 
zdroje politiky soudržnosti. Disparitně zaměřený cíl zdůrazňuje snížení nežádoucích regionálních rozdílů a rozvoj specificky problémových 
území. Instrumentální cíl respektuje fakt, že podmínkou naplnění výše uvedených globálních cílů je efektivně fungující veřejná správa, její 
dostatečná administrativní kapacita ke zvládnutí realizace rozvojových cílů, absorpční kapacita pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů, 
angažmá státu v oblasti poradenství a zjednodušování agendy spojené s administrativní přípravou projektů a konečně i finanční zabezpečení 
cílů. 

Dále je dokument rozdělen na celkem 8 prioritních oblastí. Těmito oblastmi jsou: Evropský a národohospodářský strategický rámec, Ekonomika 
regionů, Lidé a osídlení, Infrastruktura, Příroda, krajina a životní prostředí, Cestovní ruch, Kultura a Problémová území. Každá z těchto 
prioritních oblastí se dále dělí do samostatných priorit. Jejich stručná charakteristika je uvedena zde. 

Prioritní oblasti a v rámci nich sledované priority: 
• Evropský a národohospodářský strategický rámec – Institucionální systém podpory rozvoje regionů a jejich spolupráce, Výkonná a 

efektivní veřejná správa v regionech, Zabezpečení zdrojů financování regionální politiky.  

• Ekonomika regionů – Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj regionů, Zvyšování konkurenceschopnosti MSP, Podpora 
inovačního podnikání a výzkumu v regionech, Tvorba pracovních míst,  

• Lidé a osídlení – Podpora investic do lidského kapitálu, Sídelní struktura a bydlení, Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti 
příležitostí, Rozvoj a regenerace měst,  
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• Infrastruktura – Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti, Zajištění kvalitní regionální, meziregionální a nadregionální 
dopravní obslužnosti, Rozvoj energetických, spojových sítí a zařízení v regionech, Rozvoj informačních technologií v regionech, 

• Příroda, krajina a životní prostředí – Ochrana životního prostředí včetně přírody, Šetrné nakládání s materiálními a energetickými zdroji, 
Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta,  

• Cestovní ruch – Organizace a management cestovního ruchu, Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, Rozvoj produktů a služeb 
cestovního ruchu,  

• Kultura – Organizace a řízení kulturních aktivit, Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb, Zachování a využívání kulturních památek, 
Vzdělávání a informovanost,  

• Problémová území – Zvýšení ekonomické výkonnosti problémových území, Intervence na trhu práce v území s neúměrně vysokou 
nezaměstnaností, Podpora řešení specifických problémů rozvoje venkova a periferních oblastí.  

Dále strategie pro jednotlivé prioritní oblasti vymezuje možné typy podporovaných opatření, jejich zaměření se však bude dále v navazujících 
dokumentech ještě upravovat a zpřesňovat.  

Základní deskripce vazeb:   Všechny cíle Strategie regionálního rozvoje ČR mají přímou vazbu na politiku HSÚS, neboť tato strategie předpokládá 
využívání nástrojů politiky soudržnosti ke své realizaci. Jednotlivé cíle SRR ČR mají často vazbu na více cílů NSRR, přičemž nejsilnější z těchto 
vazeb jsou uvedeny níže. Ve všech případech uvedených níže se jedná o vazbu konkretizující, kdy jsou prioritní oblasti i jednotlivé priority SRR 
ČR prováděny přímo některým či některými operačními programy ČR. Velmi silné vazby jsou zejména v oblasti podpory rozvoje ekonomických 
aktivit v regionech, podpory cestovního ruchu, podpory vzdělávání a podpory opatření na trhu práce. Dále byly konkretizující vazby 
identifikovány také např. v oblastech sociálního začleňování a rovných příležitostí, v oblasti obnovy kulturních památek a v oblasti nakládání s 
odpady. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementa
ce 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Evropský a 
národohospod

ářský 
strategický 

rámec 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Smart 
administration 

konkretizující 

Rozvoj výkonné a efektivní veřejné 
správy v regionech může být 

podpořen realizací OP LZZ 
zaměřujícího se částečně i na 

problematiku rozvoje lidských zdrojů 
ve veřejné správě 

Ano Ano 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Evropský a 
národohospod

ářský 
strategický 

rámec 

Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Zvolte 
položku. 

kauzální 
Zohledňuje základní 

makroekonomické a institucionální 
vazby, zajištění financování politiky 

Ne Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Evropský a 
národohospod

ářský 
strategický 

rámec 

Konkurencesc
hopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující 

Institucionální systém podpory 
rozvoje regionů a jejich spolupráce 

(informační a komunikační 
technologie), efektivní veřejná 

správa 

Ano Ano 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

IOP 

Ekonomika 
regionů 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizující 

Podpora konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků a 

podpora tvorby nových pracovních 
míst je přímo oblastí podporovanou 

OP PI. 

Ano Ano 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Ekonomika 
regionů 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

konkretizující 
Podpora rozvoje VaV v regionech je 

předmětem podpory OP VaVpI 
Ano Ano 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Lidé a osídlení Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti 

a 
zaměstnatelno

sti 

konkretizující 

OP LZZ zajišťuje investice do lidského 
kapitálu prostřednictvím rozvoje 

adaptability zaměstnanců I celých 
podniků. 

Ano Ano 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementa
ce 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Lidé a osídlení Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost zajišťuje 
investice do lidského kapitálu 
prostřednictvím rozvoje všech 

stupňů vzdělávání  

Ano Ano 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurence
schopnost 

Lidé a osídlení  Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
konkretizující 

OP LZZ zajišťuje posilování sociální 
soudržnosti prostřednictvím 

podpory sociální integrace a rovných 
příležitostí ve společnosti i na trhu 

práce 

Ano Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Lidé a osídlení  
Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Sídelní struktura a bydlení - 
regenerace panelových sídlišť, 

udržitelný rozvoj vybraných území  
Ano Ano 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

IOP 

Lidé a osídlení  Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
synergická 

Sídelní struktura a bydlení - 
regenerace panelových sídlišť, 

udržitelný rozvoj vybraných území 
Ano Ano 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

IOP 

Lidé a osídlení  
Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Revitalizace měst, městských částí, 
IPRM   

Ano Ano 

Podpora úprav 
bývalých 

vojenských 
areálů k 

obecnímu 
využití 

ROPy 

Lidé a osídlení  
Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Stabilizace sídelní struktury, malá 
sídla 

Ano Ano 

Podpora úprav 
bývalých 

vojenských 
areálů k 

obecnímu 
využití 

ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementa
ce 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Infrastruktura  
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zvolte 
položku. 

konkretizující 
Zajištění nadregionální dopravní 

dostupnosti a  obslužnosti 
Ano Ano 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Infrastruktura  
Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Zvolte 
položku. 

konkretizující 
Zajištění lepší dopravní dostupnosti i 

obslužnosti v regionech 
Ano Ano 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Infrastruktura  
Konkurencesc
hopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
informační 
společnosti 

konkretizující 
Podpora infrastruktur a aplikací, 

veřejný sektor   
Ano Ano 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

 IOP 

Infrastruktura  
Konkurencesc
hopnost 

Atraktivní 
prostředí 

Rozvoj 
informační 
společnosti 

konkretizující 
Podpora infrastruktur a aplikací, 

podnikatelský sektor   
Ano Ano 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

 OP Životní 
prostředí 

Příroda, krajina 
a životní 
prostředí  

Zaměstnanost 
Atraktivní 
prostředí 

Vzdělávání konkretizující 
Nakládání s odpady, ochrany přírody 

i podpoře infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
 OP Životní 
prostředí 

Cestovní ruch Zaměstnanost 
Konkurences
chopná česká 

ekonomika 
Vzdělávání konkretizující 

Podpora environmentálního 
vzdělávání,  a to zejména 

environmentálního vzdělávání na 
školách či určenému žákům škol  

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
 ROPy 

Cestovní ruch 
Konkurencesc
hopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 

Rozvoj cestovního ruchu, a to jak 
podporou infrastruktury využívané k 

podpoře cestovního ruchu, tak I 
podporou produktů cestovního 

ruchu.   

Ano Ano 

Státní program 
regionálního 

rozvoje: 
Podpora rozvoje 

hospodářsky 
slabých a 

strukturálně 
postižených 

regionů 

 IOP 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementa
ce 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Kultura 
Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 

Podpora cestovního ruchu, a to 
zejména zvyšováním kvality služeb v 
cestovním ruchu a zvyšováním počtu 

propagačních či marketingových 
produktů cestovního ruchu  

Ano Ano 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
 IOP 

Kultura 
Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 
Podpora obnovy kulturních památek 

z ROPů 
Ano Ano 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

 IOP 

Kultura 
Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 
Možnost obnovy kulturních památek 

z ROPů 
Ano Ano 

Klepněte sem a 
zadejte text. 

 ROPy 

Problémová 
území 

Zaměstnanost 
Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizující 

Podpora rozvoje podnikatelských 
aktivit je zajišťována prostřednictvím 

podpory podniků; v rámci OP PI 
zvláště program Rozvoj   

Ano Ne 

Státní program 
regionálního 

rozvoje: 
Podpora rozvoje 

hospodářsky 
slabých a 

strukturálně 
postižených 

regionů 

 OP 
Podnikání a 

inovace 

Problémová 
území 

Zaměstnanost 
Vyvážený 

rozvoj území 
Zvolte 

položku. 
konkretizující 

Podpora opatření aktivní politiky 
zaměstnanosti a I na další opatření 

zajišťujících vyšší adaptabilitu pracovní 
síly.  

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
 IOP 

Problémová 
území 

Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Zvolte 
položku. 

konkretizující 
Zvýšení ekonomické výkonnosti 

problémových území - strategické a 
územní plánování 

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
 IOP 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementa
ce 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Problémová 
území 

Konkurencesc
hopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Podpora soudržnosti na venkově, 
komunitní život, spolupráce, místní 

aktivity, drobná infrastruktura, 
zapojení Romů. 

Ne Ne 

Státní program 
regionálního 

rozvoje:Podpora 
obnovy venkova              

PRV 

 Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Politika územního rozvoje ČR 2008 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Účelem (cílem) Politiky územního rozvoje ČR je s ohledem na možnosti a předpoklady 
území a na požadavky územního rozvoje zajistit koordinaci územně plánovací činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových a meziodvětvových 
koncepcí, politik a strategií a dalších dokumentů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů. Politika územního rozvoje ČR stanovuje 
rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry s cílem zvyšovat 
jejich přínosy a minimalizovat jejich negativní dopady. Určuje i.)„Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území“, které se uplatňují na celém území České republiky, ii) „Rozvojové oblasti a rozvojové osy“, „Specifické oblasti“, „Koridory a plochy 
dopravní infrastruktury“ a „Koridory, plochy a rozvojové záměry technické infrastruktury“, iii) jsou další úkoly pro územní plánování, ukládající 
řešení problémů, které mají nadmístní charakter, ale nesplňují požadavky pro rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti, vymezené na 
celostátní úrovni. Analýza se dále soustředí jen na „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“. Jejich 
přehled je uveden v příloze. 

Základní deskripce vazeb:   Republikové priority územního plánování představují témata, která by měla být reflektována při zpracování územně 
plánovacích dokumentů na úrovni krajů (zásady územního rozvoje) a obcí (územní plány, regulační plány) a zohledněna ve strategických 
dokumentech ústředních správních úřadů. Neexistuje přímý mechanismus pro jejich implementaci politikou soudržnosti. Důvodem je povaha 
politiky územního rozvoje, která usiluje především o vytvoření potřebného prostředí, které následně umožní požadovaná opatření realizovat. 
Toto prostředí je vytvářeno legislativním rámcem, územně plánovací dokumentací a administrativní činností spojenou s naplňováním těchto 
dokumentů. Vytvoření prostředí následně umožňuje cílovým skupinám realizovat své záměry mj. i prostřednictvím politiky soudržnosti. 
Prostřednictvím IOP je podporováno vytváření územních plánů obcí.  V tomto směru se funkčně i věcně váže především k prioritám NSRR 
Rozvoj městských oblastí a Rozvoj venkovských oblastí. U dílčích témat pak i k dalším prioritám NSRR. Charakter dokumentu umožňuje jeho 
využití pro účely širší územní koordinace a to jak v ČR – Vyvážený rozvoj území, tak v evropských územních souvislostech – Územní spolupráce. 
Pro účely sledování vazeb s NSRR byly názvy priorit v následující tabulce zjednodušeny. Jejich plné znění je v příloze za tabulkou. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty 

území 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty 

území dědictví 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Předcházet prostorově 
sociální segregaci  

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Předcházet prostorově 
sociální segregaci  

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Předcházet prostorově 
sociální segregaci  

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Při stanovování způsobu 
využití území podporovat 

komplexní řešení. 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Při stanovování způsobu 
využití území podporovat 

komplexní řešení. 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Napomáhat  lokalizaci 
zastavitelných ploch ve 

strukturálně postižených a 
hospodářsky slabých 

regionech 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Napomáhat  lokalizaci 
zastavitelných ploch ve 

strukturálně postižených a 
hospodářsky slabých 

regionech 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Napomáhat  lokalizaci 
zastavitelných ploch ve 

strukturálně postižených a 
hospodářsky slabých 

regionech 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Konkurences
chopný 

podnikatelsk
ý sektor 

kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Podporovat polycentrický 
rozvoj sídelní struktury 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Podporovat polycentrický 
rozvoj sídelní struktury 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Podporovat polyfunkční 
využívání opuštěných areálů 

a ploch 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat polyfunkční 
využívání opuštěných areálů 

a ploch 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Rozvojové záměry umísťovat 
do nejméně konfliktních 

lokalit 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Rozvojové záměry umísťovat 
do nejméně konfliktních 

lokalit 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Chránit před zastavěním 
pozemky pro vytvoření 

souvislých ploch veřejně 
přístupné zeleně 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Chránit před zastavěním 
pozemky pro vytvoření 

souvislých ploch veřejně 
přístupné zeleně 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Chránit před zastavěním 
pozemky pro vytvoření 

souvislých ploch veřejně 
přístupné zeleně 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Chránit před zastavěním 
pozemky pro vytvoření 

souvislých ploch veřejně 
přístupné zeleně 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomik

a 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat  využití 
předpokladů území pro 
různé formy cestovního 

ruchu a propojovat  místa, 
turistickými cestami 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomik

a 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Posilovat dostupnost území 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Posilovat dostupnost území 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Posilovat dostupnost území 
Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Rozšiřovat zkvalitňovat 
dopravní infrastrukturu dle 
potřeby veřejné dopravy a 
ochrany veřejného zdraví 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Rozšiřovat zkvalitňovat 
dopravní infrastrukturu dle 
potřeby veřejné dopravy a 
ochrany veřejného zdraví 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Rozšiřovat zkvalitňovat 
dopravní infrastrukturu dle 
potřeby veřejné dopravy a 
ochrany veřejného zdraví 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat preventivní 
ochranu území a 

obyvatelstva před přírodními 
riziky 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Bránit zastavění ploch v 
záplavových územích  

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Bránit zastavění  ploch v 
záplavových územích 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Bránit zastavění  ploch v 
záplavových územích 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Podporovat  koordinaci 
umísťování veřejné 

infrastruktury v území, 
zkvalitnění dopravní 

dostupnosti 
mikroregionálních center, 

vytvoření výkonné sítě 
železniční, silniční, vodní a 

letecké dopravy. 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat  koordinaci 
umísťování veřejné 

infrastruktury v území, 
zkvalitnění dopravní 

dostupnosti 
mikroregionálních center, 

vytvoření výkonné sítě 
železniční, silniční, vodní a 

letecké dopravy 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Podporovat  koordinaci 
umísťování veřejné 

infrastruktury v území, 
zkvalitnění dopravní 

dostupnosti 
mikroregionálních center, 

vytvoření výkonné sítě 
železniční, silniční, vodní a 

letecké dopravy 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Zohledňovat kvalitu života 
při plánování dalšího rozvoje 
území - nároky na veřejnou, 
kvalitu veřejného prostoru 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Zohledňovat kvalitu života při 
plánování dalšího rozvoje 

území - nároky na veřejnou, 
kvalitu veřejného prostoru   

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Podporovat  návaznost 
různých druhů dopravy, 

městskou dopravu, mobilitu 
obyvatelstva  

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat  návaznost 
různých druhů dopravy, 

městskou dopravu, mobilitu 
obyvatelstva 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Podporovat  návaznost 
různých druhů dopravy, 

městskou dopravu, mobilitu 
obyvatelstva 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Zlepšit úroveň technické 
infrastruktury - dodávky 

vody a zpracování odpadních 
vod 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Zlepšit úroveň technické 
infrastruktury - dodávky 

vody a zpracování odpadních 
vod 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Zlepšit úroveň technické 
infrastruktury - dodávky 

vody a zpracování odpadních 
vod 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Podporovat 
decentralizovanou efektivní 
a bezpečnou výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů a 
bezpečnou dodávku energií 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomik

a 

Konkurences
chopný 

podnikatelsk
ý sektor 

kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Posoudit kvalitu bytového 
fondu ve znevýhodněných 

městských částech a vymezit 
plochy přestavby 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
kauzální 

Vytváří předpoklady pro 
reálnou podporu 

problematiky 
prostřednictvím HSÚS  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 
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Příloha:  Republikové priority v nezkráceném znění 

I. Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie 

a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, 

respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému 

rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hod-noty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

II. Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná 

pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  

III. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných 

hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 

zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s 

jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

IV. Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních 

příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

V. Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit 

tak jejich konkurence-schopnost.  

VI. Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného 

původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 

zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích 

na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 

udržitelný rozvoj území. 

VII. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná 

kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 
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biologické rozmanitosti a kvality životního pro-středí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 

ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 

ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 

rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a 

typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

VIII. Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně 

(zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, 

s využitím její přirozené ob-novy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 

formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

IX. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), 

při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční 

využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

X. Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na 

prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z 

těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních 

silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. 

XI. Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 

požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. (Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké 

vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 

bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 

dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

XII. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, 

eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu 

před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s 
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ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 

podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

XIII. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 

případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  

XIV. Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní 

struktury. Vytvářet rov-něž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 

možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 

geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají 

změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat 

podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro 

spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-poklady 

hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

XV. Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých 

souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci 

veřejného i soukromého sektoru s veřejností.  

XVI. Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou 

hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s 

požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné 

možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.  

XVII. Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou 

kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

XVIII. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s 

cílem minimalizace je-jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

XIX. Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní 

městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 
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Název dokumentu:                  Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na léta 2007-2013 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Hlavním cílem definovaným v dokumentu je zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního 
ruchu prostřednictvím využití a dalšího rozvoje dostupného potenciálu a tím zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na 
národní i regionální úrovni. (Základní strategická vize cestovního ruchu pro období 2007 – 2013 je definována jako: „Destinace Česká republika 
– jednička v srdci Evropy“, kde globálním cíl politiky cestovního ruchu je definován jako „Zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu 
využitím a dalším rozvojem dostupného potenciálu a tím docílení zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na národní i 
regionální úrovni, při respektování zájmů ochrany přírody a krajiny a dalších složek životního prostředí“.) Z takto definovaného cíle vycházejí 
strategické cíle, mezi něž patří zejména posílení postavení cestovního ruchu v národním hospodářství, tj. růst absolutní výše HDP vytvořeného 
cestovním ruchem; zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu, podpora především malého a středního podnikání (MSP) v cestovním ruchu; dále 
růst konkurenceschopnosti cestovního ruchu České republiky v evropském prostoru; růst objemu pobytového cestovního ruchu v České 
republice (včetně růstu objemu domácího cestovního ruchu) a zachování kvality přírodního prostředí a složek životního prostředí, jež jsou 
v oblasti cestovního ruchu využívány a mohou být rozvojem cestovního ruchu ovlivněny. Realizace těchto cílů by měla respektovat určité 
principy a to: růst a rozvoj cestovního ruchu v celé České republice musí vycházet především z aktivit soukromého sektoru za vhodné podpory 
ze strany státu, krajů a obcí;  rozvoj cestovního ruchu bude respektovat udržitelný rozvoj, důraz bude kladen též na inovace a investice v 
cestovním ruchu i na posilování partnerství. Zvláštní důraz je kladen na význam veřejné správy, která by měla zastávat důležitou úlohu v rámci 
podpory zlepšování využití podnikatelských kapacit v oblasti cestovního ruchu, které jsou ve větší míře zastoupeny malými a v menší míře 
středními podnikateli. Dokument rovněž obsahuje tzv. specifické cíle rozvoje cestovního ruchu, mezi něž patří udržitelné využití přírodního 
potenciálu krajiny jako (nezbytné) podmínky pro zvýšení její atraktivity pro cestovní ruch, zvýšení dostupnosti kulturních a přírodních památek 
využívaných cestovním ruchem a jejich udržování, rozvoj environmentálně šetrných forem cestovního ruchu jako možností pro rozvoj 
udržitelného cestovního ruchu, zejména, ale nejenom, v environmentálně významných oblastech a·rozvoj lidských zdrojů.  

Základní deskripce vazeb:   Převážná část cílů a priorit obsažených v dokumentu odpovídá základním cílům politiky soudržnosti. Priorita 
udržitelný cestovní ruch, který je jednou ze základních priorit politiky HSÚS, je reflektována ve všech dílčích prioritách koncepce, neboť 
problematika rozvoje cestovního ruchu má komplexní charakter a promítá se jak do otázek rozvoje podnikatelského prostředí, tak i do otázek 
rozvoje lidských zdrojů a zvyšování kvality řízení ve veřejné správě. Hlavní cíle obsažené dokumentu však reagují i na další cíle a priority HSÚS, 
především v otázkách zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, v oblasti vzdělávání a implementování inovativních přístupů 
v rozvoji tohoto sektoru a v dalších oblastech. V tomto smyslu lze poznamenat, že příslušný dokument je plně komplementární k hlavním 
záměrům politiky HSÚS, které jsou v příslušném dokumentu konkretizovány s ohledem na specifika rozvoje cestovního ruchu jak ve městech, 
tak i ve venkovském prostoru.          
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní 

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Konkurencesch
opnost 

národních a 
regionálních 

produktů 
cestovního 

ruchu 

Konkurence
schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 

Podporuje rozšíření a zkvalitnění 
nabídky moderních turistických 

produktů a program, 
podporuje malé a střední 

podnikání, usiluje o 
prodloužení délky pobytu turistů a 

usiluje o zvýšení 
růstu příjmů z cestovního ruchu 

Ano Ano 

Státní 
program 

regionálního 
rozvoje: 
Podpora 
rozvoje 

hospodářsky 
slabých a 

strukturálně 
postižených 

regionů 

ROPy 

Konkurencesch
opnost 

národních a 
regionálních 

produktů 
cestovního 

ruchu 

Konkurence
schopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
synergická 

Potřeba koordinace s ostatními 
aktivitami realizovanými na úrovni 

města  
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Konkurencesch
opnost 

národních a 
regionálních 

produktů 
cestovního 

ruchu 

Konkurence
schopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
synergická 

Potřeba koordinace s ostatními 
aktivitami realizovanými na venkově  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní 

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Konkurencesch
opnost 

národních a 
regionálních 

produktů 
cestovního 

ruchu 

Konkurence
schopnost 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Technické rozdělení působnosti s 
intervencemi EAFRD – nejmenší 

obce, agroturistika 
Ano Ano 

Program 
rozvoje 
venkova 

Zvolte 
položku. 

Rozšiřování a 
zkvalitňování 

infrastruktury a 
služeb 

cestovního 
ruchu 

Konkurence
schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 

Nabídka základní a doprovodné 
infrastruktur cestovního ruchu 
(ubytovací zařízení, sportovně - 

rekreačních a kulturně-rekreačních 
zařízení), zkvalitnění nabídky 

kulturního dědictví a přírodního 
bohatství, zvýšení 

konkurenceschopnosti regionální 
nabídky cestovního ruchu 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Rozšiřování a 
zkvalitňování 

infrastruktury a 
služeb 

cestovního 
ruchu 

Zaměstnan
ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanos

ti a 
zaměstnateln

osti 

synergická 
Existuje úzká souvislost s 

vytvářením pracovních příležitostí  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Rozšiřování a 
zkvalitňování 

infrastruktury a 
služeb 

cestovního 
ruchu 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
synergická 

Využívání ekologicky šetrných 
forem dopravy 

 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní 

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rozšiřování a 
zkvalitňování 

infrastruktury a 
služeb 

cestovního 
ruchu 

Atraktivní 
fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
synergická 

Využívání ekologicky šetrných 
forem dopravy 

 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Marketing 
cestovního 

ruchu a rozvoj 
lidských zdrojů 

Konkurence
schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 

Oslovení návštěvníků, zvyšování 
povědomí o jednotlivých regionech, 
uplatnění marketingových metod v 

podnikatelském sektoru    

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Marketing 
cestovního 

ruchu a rozvoj 
lidských zdrojů 

Konkurence
schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 
Zkvalitnění marketingové  podpory  

České  republiky  v  sektoru  
cestovního  ruchu 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Marketing 
cestovního 

ruchu a rozvoj 
lidských zdrojů 

Konkurence
schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

doplňkový 
vztah 

Podpora výzkumu v oblasti 
cestovního ruchu, zkoumaní trendů, 

přenos zahraničních zkušeností 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Marketing 
cestovního 

ruchu a rozvoj 
lidských zdrojů 

Zaměstnan
ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 
Zvyšování kvalifikace lidských zdrojů 

v cestovním ruchu 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Marketing 
cestovního 

ruchu a rozvoj 
lidských zdrojů 

Konkurence
schopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
informační 
společnosti 

synergická Uplatnění moderních ICT Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní 

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Marketing 
cestovního 

ruchu a rozvoj 
lidských zdrojů 

Konkurence
schopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
informační 
společnosti 

synergická Uplatnění moderních ICT Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Vytváření 
organizační 

struktury 
cestovního 

ruchu 

Konkurence
schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

kauzální 

Systémový přístup k rozvoji 
cestovního ruchu, koordinace 
činností subjektů působících v 

oblasti cestovního ruchu, využívání 
potenciálu rozvoje cestovního 

ruchu v regionech, krizový 
management a zkvalitnění 

fungování správních orgánů v 
oblasti cestovního ruchu v ČR 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Vytváření 
organizační 

struktury 
cestovního 

ruchu 

Konkurence
schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 
Zajištění  standardizace  kvality  

služeb  cestovního  ruchu 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
IOP 

Vytváření 
organizační 

struktury 
cestovního 

ruchu 

Konkurence
schopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administratio

n 
synergická 

Podpora systémového řízení 
cestovního ruchu a koordinace 

jednotlivých subjektů 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
IOP 
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 Název dokumentu:                  Strategie celoživotního učení ČR 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:    Strategická část dokumentu formuluje úkoly v hlavních strategických směrech, kterými 
jsou: Uznávání, prostupnost, Rovný přístup, Funkční gramotnost, Sociální partnerství, Stimulace poptávky, Kvalita, Poradenství. Vizí pro 
celoživotní učení v ČR je poskytnout všem skupinám populace v průběhu celého života příležitosti k získávání a uznávání kvalifikací použitelných 
na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. Vize se 
soustřeďuje na podporu: 

a) osobního rozvoje - celoživotní učení by mělo umožnit každému člověku rozvíjet se po celý život podle svých schopností a zájmů a 
usilovat o své uplatnění ve všech sférách života. Mělo by mu zprostředkovat vědomí jedinečnosti vlastní osobnosti bez pocitů ohrožení 
či vlastní nadřazenosti ve společnosti různých národů, jazyků a kultur. 

b) sociální soudržnosti a aktivního občanství - celoživotní učení by mělo být jednou z nejvýznamnějších integrujících sil posilujících sociální 
soudržnost společnosti a environmentální odpovědnost, a to nejenom předáváním sdílených hodnot a společných tradic. Celoživotní 
učení může podstatně vyrovnávat životní příležitosti, omezovat vytlačování znevýhodněných skupin na okraj společnosti a tím přispívat 
k její stabilizaci. Celoživotní učení může také významně přispět ke vzdělávání soudných, kritických a nezávisle myslících občanů s 
vědomím vlastní důstojnosti a s respektem k právům a svobodám ostatních, kteří mohou rozvíjet demokracii a občanskou společnost. 

c) zaměstnatelnosti - celoživotní učení by mělo přispívat ke zvyšování zaměstnatelnosti, tzn. schopnosti nalézat zaměstnání a trvale se 
uplatňovat na trhu práce, a to nejen v ČR, ale také v zahraničí – zejména v Evropě. Vyžaduje orientovat všeobecné i odborné vzdělávání 
na průběžné zvyšování flexibility a adaptability člověka, na jeho tvořivost a iniciativu, na samostatnost a odpovědnost. Zároveň by mělo 
otevírat prostor pro inovace a podnikání a vytvářet tak nová pracovní místa. 

Hlavními strategickými směry (prioritami), kterým by měla být v dalších letech věnována zásadní pozornost, jsou:                             
Uznávání, prostupnost - vytvořit otevřený prostor pro celoživotní učení včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení 
(právní, systémová a procesuální opatření - opatření zaměřená na vytvoření předpokladů pro realizaci zákona o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání, vznik národní soustavy kvalifikací, založené na Národní soustavě povolání, která by měla vytvořit správní a vztahový rámec pro 
všechny kvalifikace uznávané na trhu práce, umožnit identifikaci, třídění a zařazování výsledků učení). Rovný přístup - podporovat dostupnost a 
rovnost šancí v přístupu ke vzdělávacím příležitostem během celého životního cyklu (opatřeních zajišťujících nabídku dalšího vzdělávání a v 
opatřeních stimulujících poptávku; na nabídkové straně jde o její přizpůsobení možnostem různých skupin vzdělávaných, zejména 
znevýhodněných skupin; na poptávkové straně se opatření zaměřují na vyrovnání postavení znevýhodněných skupin jednotlivců i podniků 
nefinančními i finančními nástroji;  další opatření, týkající se rozvoje informačních a poradenských služeb). Funkční gramotnost - rozvíjet funkční 
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gramotnost a další klíčové kompetence včetně schopnosti učit se v průběhu celého života (rozvoj dovedností dospělé populace, k jejichž 
osvojení dříve vzdělávací systém nevedl - schopnost využívání informačních technologií, jazykové dovednosti a další dovednosti, které umožňují 
uplatnit nabytou odbornost v praktickém životě a zaměstnání, změnit zaměstnavatele apod.).                                                
Sociální partnerství - spoluprací se sociálními partnery podporovat soulad nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami ekonomického, 
environmentálního a sociálního rozvoje (zavedení systému monitorování, vyhodnocování, předvídání trendů na trhu práce a poskytnutí 
informací všem zainteresovaným subjektům).Stimulace poptávky - stimulovat poptávku po vzdělávání u všech skupin populace v průběhu 
celého života (odstraňováním finančních a nefinančních bariér u jednotlivců i zaměstnavatelů; opatření na zmírnění nefinančních bariér u 
jednotlivců mají podobu poradenské podpory a podpůrných služeb, u zaměstnavatelů mají podobu zavádění a realizace systémů rozvoje 
lidských zdrojů). Kvalita - podporovat zajišťování kvalitní nabídky vzdělávacích příležitostí (vytvoření systému externího a interního hodnocení s 
využitím stávajících dílčích aktivit). Poradenství - rozvíjet informační a poradenské služby (vytvoření systému poskytujícího komplexní informace 
nejen o vzdělávacích příležitostech a vzdělavatelích, ale i další podpůrné informace, podpora individualizace a komplexnosti poradenských 
služeb, zlepšení dostupnosti rozšířením kapacity poradenských služeb).  

Základní deskripce vazeb:   Hlavní směry Strategie celoživotního učení se přímo váží k prioritě NSRR Vzdělávání. Silné jsou však i vazby k prioritám 
Posilování sociální soudržnosti a Otevřená, flexibilní a soudržná společnost.  Vzhledem ke zvolenému systému implementace je Strategie 
naplňována všemi programy ESF vytvořenými v ČR pro současnou programovou periodu.  

Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementac
e 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Uznávání, 
prostupnost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Legislativní a institucionální opatření umožňující 
prostupnost systému, uznávání celoživotního 
učení včetně uznávání výsledků neformálního 

vzdělávání a informálního učení  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementac
e 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rovný 
přístup 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí, 
předškolní a školní vzdělávání, motivace 

dospělých ke vzdělávání, vzdělávání 
pedagogických pracovníků ve využívání 

specifických metod výuky při práci s 
dospělými, rovnost v přístupu ke vzdělání - 

opatření pro podporu vzdělávání 
znevýhodněných skupin populace, zejména 
zdravotně a sociálně znevýhodněných osob, 
mladistvých a mladých nezaměstnaných do 
věku25 let, starších osob, žen na rodičovské 

dovolené a po návratu z ní, etnicky 
znevýhodněných, imigrantů a pracovníků s 

nízkou nebo žádnou kvalifikací 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Rovný 
přístup 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnos
ti 

synergická 

Rovnost v přístupu ke vzdělání - opatření pro 
podporu vzdělávání znevýhodněných skupin 

populace, zejména zdravotně a sociálně 
znevýhodněných osob, mladistvých a mladých 
nezaměstnaných do věku25 let, starších osob, 
žen na rodičovské dovolené a po návratu z ní, 

etnicky znevýhodněných, imigrantů a 
pracovníků s nízkou nebo žádnou kvalifikací 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Rovný 
přístup 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstna

nosti a 
zaměstnat

elnosti 

synergická 

Rovnost v přístupu ke vzdělání - opatření pro 
podporu vzdělávání znevýhodněných skupin 

populace, zejména zdravotně a sociálně 
znevýhodněných osob, mladistvých a mladých 
nezaměstnaných do věku25 let, starších osob, 
žen na rodičovské dovolené a po návratu z ní, 

etnicky znevýhodněných, imigrantů a 
pracovníků s nízkou nebo žádnou kvalifikací 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementac
e 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Funkční 
gramotnost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Rozvoj funkční gramotnosti a dalších klíčových 
kompetencí – jazykové, schopnosti prezentace, 
práce v týmu, dovednosti využívat informační a 
komunikační technologie včetně schopnosti učit 
se v průběhu celého života, vzdělávání učitelů v 

inovativních pedagogických přístupech 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Funkční 
gramotnost 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstna

nosti a 
zaměstnat

elnosti 

konkretizující 

Rozvoj funkční gramotnosti a dalších klíčových 
kompetencí – jazykové, schopnosti prezentace, 
práce v týmu, dovednosti využívat informační a 

komunikační technologie  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Sociální 
partnerství 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Spolupráce se sociálními partnery - soulad 
nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami 

ekonomického, environmentálního a 
sociálního rozvoje; konstituování Národní 

soustavy kvalifikací, jejíž úkolem bude 
slaďování požadavků na odborné kvalifikace 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Stimulace 
poptávky 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Stimulovat poptávku po vzdělávání u všech 
skupin populace v průběhu celého života -  

změnit nastavení sociálního systému zejména 
pro rodiny, kde vzdělání není považováno za 
prioritu, kde rodiny žijí ze sociálních dávek a 

rodiče dětí jsou často nezaměstnaní; 
systémová podpora sociálně slabších žáků a 
studentů na všech stupních škol, motivace 

dospělých k dalšímu vzdělávání  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementac
e 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Kvalita Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Zajišťování kvalitní nabídky vzdělávacích 
příležitostí - externí evaluace a 

sebehodnocení formálních procedur a 
neformálního (zkušenostního) způsobu 

zajišťování kvality 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Poradenstvi Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Vytvoření komplexního informačního a 
poradenského systému dostupného všem 

skupinám populace v průběhu celého života i 
zaměstnavatelům propojením již existujících 

kapacit  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:    Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 (dále 
jen „DZ ČR 2007“) je aktualizací DZ ČR 2005, která je prováděna periodicky každý sudý rok. DZ ČR 2007 zakotvuje záměry, cíle a kritéria 
vzdělávací politiky doprovázené koncepční, metodickou i finanční podporou v rozvojových programech, určuje rámec pro tvorbu DZ na krajské 
úrovni a sjednocuje přístup jednotlivých krajů, zvláště v oblasti středních škol. V DZ ČR 2007 jsou formulovány základní cíle jednotlivých 
strategických směrů, kterými jsou:   

1. Zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny a poskytnout šanci na rozvinutí jejich vzdělanostního potenciálu v prostředí 
bezpečné školy.   

2. Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich 
uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. 

3. Zkvalitnění výuky cizích jazyků a rozvoj počítačové gramotnosti 

4. Vytvořit systém monitorování, hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení. 

5. Připravit učitele na změny ve vzdělávání a jejich inovativní práci ohodnotit.   

6. Dostupné a efektivní další vzdělávání pro měnící se společnost.   

Připraveny a zahájeny byly práce na monitorování a hodnocení kvality vzdělávání jako zpětné vazby úspěšnosti změny obsahu vzdělávání a 
implementace těchto změn na školách. Pro úspěšnost kurikulární reformy má rozhodující význam motivace a podpora ředitelů a pedagogických 
pracovníků – jejich počáteční a další vzdělávání. Nedílnou součástí reformy je integrovaný poradenský systém, který ulehčuje žákům, rodičům i 
školám orientovat se na trhu práce. Stanovené priority DZ ČR 2007, týkající se vytváření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání zdravotně 
postižených a znevýhodněných, jsou v souladu s prioritami EU.  

Základní deskripce vazeb:   Navržené cíle a úkoly vyplývající z DZ ČR 2007 byly navrženy tak, aby byly splnitelné v rámci střednědobých finančních 
limitů, tzn. především s ohledem na možnosti čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období 2007 – 2013. Jednotlivé strategické 
směry a programové cíle dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky jsou úzce vázány především 
na pilíř soudržnosti Zaměstnanost a prioritu k NSRR Vzdělávání; jsou přímo implementovány OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rovnost 
příležitostí ke 

vzdělávání 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Podpora individuálních vzdělávacích potřeb, 
integrovaný systém poradenství ve školství, 

zlepšení klimatu ve školách a školských 
zařízeních 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 
Kurikulární 
reforma – 
nástroj k 

modernizaci 
vzdělávání s 
důrazem na 

rozvoj 
klíčových 

kompetencí 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Dotýká se předškolního základního a 
středního vzdělávání, základní a speciálních 
škol, konzervatoří, základních uměleckých 

škol, jazykových škol s právem státní 
jazykové zkoušky a zájmového vzdělávání 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Podpora cizích 
jazyků, 

informačních a 
komunikačních 

technologií 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 
Výuka cizích jazyků ve školách, informační a 

komunikační technologie 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 
Tvorba a 
zavádění 
systémů 

kvality, metod 
hodnocení a 

vlastního 
hodnocení škol 

a školských 
zařízení 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Reforma maturitní zkoušky a závěrečné 
zkoušky,             vlastní hodnocení škol, 

zjišťování úrovně vzdělávání v ČR v 
mezinárodním srovnání 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zvyšování 
profesionality 
a zlepšování  
pracovních  
podmínek  

pedagogických 
pracovníků 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující Vzdělávání pedagogických pracovníků Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Zvyšování 
profesionality 
a zlepšování  
pracovních  
podmínek  

pedagogických 
pracovníků 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 
Pedagogičtí pracovníci a jejich odměňování Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Podpora 
dalšího 

vzdělávání 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Další vzdělávání ve školách i mimo ně – 
vytvoření systémového rámce, zlepšení 

kvality v dalším vzdělávání a prostupnost 
systémů počátečního a dalšího vzdělávání,    

zvyšování profesionality vzdělavatelů v 
dalším vzdělávání  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 
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Název dokumentu:                  Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR  

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Národní program rozvoje vzdělávání v ČR vymezuje obecné cíle, principy a záměry, které 
mají být respektovány a realizovány státními a samosprávnými orgány, jednotlivými školami a pedagogickými pracovníky i všemi ostatními 
činiteli vzdělávací politiky. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR stanovuje cíle, k jejichž plnění by se vzdělávací soustava jako celek měla 
směřovat - k rozvoji lidské individuality, ke zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti, k výchově k ochraně životního prostředí ve 
smyslu zajištění udržitelného rozvoje společnosti. Významnou roli hraje při posilování soudržnosti společnosti, podpoře demokracie a občanské 
společnosti, výchově k partnerství, spolupráci a solidaritě i k evropské a globalizující se společnosti. Vytvoření politických a ekonomických 
podmínek pro trvalou změnu v přístupu k investicím do učení a vzdělávání je zásadním předpokladem pro realizaci následujících navržených 
strategických linií:   

1. Realizace celoživotního učení pro všechny. 

2. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společnosti znalostí. 

3. Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání. 

4. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí.  

5. Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků. 

6. Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování. 

V každé strategické linii jsou vedle její krátké charakteristiky uvedeny cíle a navržena hlavní opatření, jejichž postupnou realizací má dojít k 
naplnění cílů. Opatření mohou mít charakter legislativního nebo organizačního rozhodnutí. Ve schématu jsou nazvány systémovými změnami. 
Změnu lze však realizovat též formou rozvojových programů, které na základě definovaných záměrů, časových termínů a účelových finančních 
prostředků dospívají k žádoucím výstupním kvalitám u účastníků či nositelů vzdělávání.  V mnoha případech se budou obě formy prolínat a 
realizace mnoha opatření to bude nezbytně vyžadovat.  

Strategická linie - Realizace celoživotního učení pro všechny.  

Cílem je umožnit populaci v celé její šíři a v průběhu celého života stát se účastníkem vzdělávání, kdykoli to pocítí jako potřebné, s cílem připravit ji pro 
celoživotní učení. S tímto záměrem bude rozšířena vertikální i horizontální prostupnost všech stupňů a druhů škol soustavy a bude zajištěno propojení s 
dalšími součástmi vzdělávací soustavy tak, aby každý mohl pokračovat ve svém vzdělávání tam, kde přestal, a nemusel se vracet nebo začínat znovu od 

začátku z formálních nebo organizačních důvodů.  
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Strategická linie - Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života.  

Cílem je přizpůsobit cíle a obsah vzdělávání jednak potřebám osobního, pracovního a občanského života, jednak diferencovaným předpokladům žáků a 
studentů tak, aby škola poskytovala nejen široký poznatkový základ a praktické dovednosti, ale také příslušné nástroje, univerzálně použitelné tzv. klíčové 
kompetence, které v zásadě zahrnují dovednosti komunikovat, pracovat s informacemi, číselnými údaji, pracovat v týmu, učit se a také všechny nabyté 
kompetence tvořivým způsobem využívat. V sektoru terciárního vzdělávání se studijní programy musí vyrovnávat s rychlým pokrokem vědeckého poznání a 
usilovat o rozvoj tvůrčích schopností studentů.   

Strategická linie - Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání.   

Cílem je podpořit vznik bohatého a diferencovaného evaluačního prostředí, v němž se uplatní různé formy interní i externí evaluace, a vytvořit 
mechanizmy, jak z provedené evaluace vyvozovat závěry pro zlepšování kvality vzdělávacího systému i jednotlivých škol. 

Strategická linie - Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí.  

Cílem systematické a komplexní podpory je poskytnout vzdělávacím institucím nástroje k realizaci změny, pomoci jim při plnění nových úkolů a 
využít přitom všech zkušeností z tvůrčí práce nejlepších škol a učitelů při realizaci již ověřených i nových rozvojových programů.  

Strategická linie - Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků. 

Cílem je vytvořit provázaný systém přípravného a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně jejich kariérního a platového postupu a 
učinit tak pedagogické povolání atraktivní pro kvalitní a schopné muže a ženy. 

Strategická linie - Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování.  

Cílem je využít transformačního procesu ve veřejné správě k efektivním změnám v řízení školství a vzdělávací sféry tak, aby tyto změny přispěly k rozvoji a 
zkvalitňování vzdělávání. To vyžaduje, aby k rozhodování a řešení problémů docházelo na té úrovni řízení, na které problémy vznikají a na které jsou nejlépe 
řešitelné, a za účasti těch, kterých se týkají. Změny v kvalitě řízení jsou podmínkou efektivního řízení změn a rozvoje celé vzdělávací soustavy. Principy 
financování budou formulovány v souladu s podmínkami danými transformací veřejné správy. Financování škol v novém systému bude založeno na principu 
vícezdrojového financování (MF, MŠMT, zřizovatelé školských zařízení - krajské a okresní úřady - odbory školství, využití ESF). 

Základní deskripce vazeb:   Vazby mají především proklamativní charakter. Převážně vytvářejí základní prostředí, které následně umožňuje 
realizovat příslušná opatření HSÚS. Část priorit se zaměřuje na přijetí opatření organizačního, legislativního charakteru, která doplňují aktivity 
plánované NSRR. Pouze menší část aktivit je přímo podporovatelná prioritami NSRR. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR předpokládá 
vícezdrojové financování. K realizaci vybraných cílů definovaných v navržených strategických liniích dokumentu by bylo možné následně 
využívat i finančních prostředků z Operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělání pro konkurenceschopnost. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Realizace 
celoživotního 

učení pro 
všechny 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání kauzální 

Zajistit dostupnost vzdělávání a 
prostupnost vzdělávací soustavy na všech 

stupních, vypracovat a zavést soustavu 
finančních a nefinančních pobídek pro 

rozvoj vzdělávání dospělých 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Přizpůsobování 
vzdělávacích a 

studijních 
programů 
potřebám 

života 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Vypracovat Státní program vzdělávání pro 
děti a mládež, podporovat implementaci 

nového pojetí Státního programu 
vzdělávání (cizí jazyky, ICT, 

environmentální vzdělávání a výchova), 
propojit studijní programy v terciárním 

sektoru s vědeckou, výzkumnou a 
vývojovou sférou 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Monitorování a 
hodnocení 

kvality a 
efektivity 

vzdělávání 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
konkretizu

jící 

Dobudovat evaluační a informační systémy 
regionálního školství, zřídit Centrum pro 

evaluaci a monitorování vzdělávacích 
výsledků, dobudovat systém hodnocení 

terciárního vzdělávání,  vypracovat a zavést 
mechanizmy zajišťování kvality dalšího 

vzdělávání 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Podpora vnitřní 
proměny a 
otevřenosti 
vzdělávacích 

institucí 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání kauzální 

Vytvořit ucelený systém nástrojů pro 
rozvoj autonomie školy, vybudovat 

infrastrukturu pro podporu práce škol a 
učitelů, zvýšit úlohu kulturně-výchovných 

institucí a občanských sdružení ve 
vzdělávání a výchově, posílit úlohu institucí 

terciárního vzdělávání v regionálním 
rozvoji 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Proměna role a 
profesní 

perspektivy 
pedagogických 

a 
akademických 

pracovníků 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Vymezit a zvýšit kvalifikační úroveň všech 
kategorií pedagogických pracovníků, 
zvyšovat kvalitu jejich přípravného 

vzdělávání, dobudovat systém dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, 
založit systém kariérového a platového 

postupu pedagogických pracovníků 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Přechod od 
centralizované

ho řízení k 
odpovědnému 
spolurozhodov

ání 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Restrukturalizovat MŠMT v souladu s 
novým pojetím řízení a funkcemi centra, 
vytvořit novou strukturu komunikace se 
sociálními partnery na všech úrovních 

řízení a správy, využívat nepřímých 
nástrojů řízení, zejména inovačních a 

rozvojových programů, rozvíjet informační 
a poznatkovou základnu pro řídící sféru a 

vzdělávací praxi, vytvořit právní rámec pro 
rozvoj vzdělávání dospělých 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Akční plán podpory odborného vzdělávání 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Dokument obsahuje východiska pro zásadní transformační změny odborného vzdělávání, 
definovaná v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) z roku 2001, který byl koncipován na základě 
programových dokumentů – analýz a hodnocení uskutečněných v předchozích pěti letech.  Dokument formuluje návrhy opatření k podpoře 
odborného vzdělávání. Jedná se o Zvýšení prostupnosti vzdělávací soustavy (vytvořit podmínky pro maximální prostupnost oborů vzdělání, tj. 
umožnit existenci oborů nástavbového studia, které nejsou odvozovány od 4letých oborů vzdělání, zavést zkrácené studium pro získání 
středního vzdělání s výučním listem pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem, podpořit 4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou v denní 
formě vzdělávání, jejichž součástí je odborný výcvik, nově také získáním výučního listu), Kariérové poradenství a informování veřejnosti 
(zkvalitňování poradenských služeb ve školách, zkvalitňování kariérového poradenství, důsledná realizace učiva výchovy k volbě povolání na 
základních školách a Úvodu do světa práce na středních školách; v rámci kariérového poradenství na školách podporovat větší zapojení firem a 
zaměstnavatelů do procesu zvyšování informovanosti žáků s cílem vytvářet reálnou představu o náplni práce a pracovním prostředí v 
jednotlivých profesích a snižovat podíl absolventů nespokojených se zvoleným oborem; propagace významu celoživotního učení - možnosti 
doplnit si vzdělání, dokončit vzdělávání, změnit kvalifikaci, studovat souběžně se zaměstnáním apod. - i s využitím prostředků ESF; zohlednění 
problematiky prevence předčasných odchodů v rámci probíhající reformy středního vzdělávání; rozvoj způsobilosti učitelů v oblastech -
motivace k celoživotnímu vzdělávání a učení, systematické preventivní působení již na základní škole, připravenost na změny ve složení žáků, 
systematická práce se znevýhodněnými, ale i s nadanými jedinci; vytvoření systému průběžné a efektivní komunikace školy s rodiči), Motivační 
program spolupráce škol a zaměstnavatelů (umožnit školám použít část normativu na mzdové náklady smluvního partnera, spojené s realizací 
praktické výuky, vytvoření lepších podmínek pro spoluúčast zaměstnavatelů při tvorbě nového obsahu vzdělávání, při inovacích stávajícího 
obsahu vzdělávání a při hodnocení výsledků vzdělávání, podpora vstupu zaměstnavatelů do financování odborného vzdělávání), Doporučení 
pro vzdělávací politiky krajů (podporovat budování polyfunkčních škol s ohledem na regionální podmínky a při účelné koncentraci stávající i 
budoucí oborové struktury, posílit význam kariérového poradenství na 2. stupni základní školy, a to zejména zapojením co největšího počtu 
zaměstnavatelů do procesu volby vzdělávací dráhy žáka, usilovat o změny v myšlení zaměstnavatelů a jejich širší zapojení do propagace řemesel 
na základních školách, do posílení prestiže odborného vzdělávání a současně do zlepšování péče o absolventy odborného vzdělávání a o 
zlepšení jejich pracovních a mzdových podmínek, podporovat aktivity zaměstnavatelů ve vzdělávání učitelů odborných předmětů, získávat 
pomoc zaměstnavatelů při modernizaci a vybavenosti odborných učeben a dílen ve školách, zatraktivnit vyučované obory a současně je 
efektivně prezentovat žákům škol, umožnit absolventům oborů vzdělání s maturitní zkouškou získání vzdělání v dalších oborech odborného 
vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vzdělání s výučním listem s využitím zkráceného studia, směřovat uvolněné prostorové i personální 
kapacity středních škol do oblasti rozvoje vzdělávání dospělých a postupně realizovat proměnu stávajících středních škol na centra 
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celoživotního vzdělávání s propojením na počáteční vzdělávání a na zaměstnavatele; při rozvoji celoživotního vzdělávání maximálně využívat 
prostředků EU, usilovat o přímou finanční podporu podnikatelského sektoru i kraje žákům těch oborů středního odborného vzdělání, u nichž 
panuje dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce a které jsou ohroženy úplným zmizením z pracovního trhu, využívat 
volných kapacit škol pro další vzdělávání v širokém slova smyslu, zapojení škol do procesu ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 
prohloubit spolupráci s Úřady práce, zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery, při veškerých opatřeních přihlížet ke speciálním vzdělávacím 
potřebám žáků se zdravotním postižením a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné začlenění do pracovního procesu.), Podpora dalšího 
vzdělávání (podpora sítí středních škol, které se zaměří na realizaci širokého spektra programů dalšího vzdělávání s ohledem na regionální 
potřeby a podmínky, podpora zřizování a rozvoje center celoživotního učení v krajích, která budou činnost sítě metodicky ovlivňovat a 
podporovat její rozvoj, cílené působení na zřizovatele i školský management směřující k vytváření podmínek pro další využívání potenciálu škol 
v oblasti celoživotního učení, realizace projektů ESF zaměřených na proces celoživotního učení, prohloubení spolupráce škol s úřady práce, 
zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery, zapojení škol do procesu ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, podpora škol v 
procesu vzdělávání zaměstnanců firem a vzdělávání seniorů), Zapojení prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) (využití výsledků 
systémových projektů v rámci OP RLZ pro zkvalitnění spolupráce škol se zaměstnavateli, přípravě pedagogických pracovníků a popularizaci 
středního odborného vzdělávání zejména v rámci kariérového poradenství, využití individuálních projektů národních a ostatních v rámci OP VpK 
k dokončení kurikulární reformy a zahájení výuky podle školních vzdělávacích programů a pro další prohloubení spolupráce škol se 
zaměstnavateli, využití individuálních projektů národních a ostatních v rámci OP VpK k přípravě pedagogických pracovníků, využití 
individuálních projektů národních a ostatních v rámci OP VpK k zapojení škol do procesu dalšího vzdělávání), Zapojení ČR do mezinárodních 
aktivit (T NET, REFERNET, EUROPASS. přínos mezinárodních projektů NAEP - především Leonardo da Vinci). 

Základní deskripce vazeb:   Klepněte sem a zadejte text. 

Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zvýšení 
prostupnosti 

vzdělávací 
soustavy 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 
Prostupnost soustavy Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Kariérové 
poradenství a 
informování 

veřejnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 
Poradenské služby na školách, 

informování veřejnosti 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Kariérové 
poradenství a 
informování 

veřejnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
konkretizu

jící 
Zvyšování kvalifikace, celoživotní učení 

učitelů  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Motivační 
program 

spolupráce škol a 
zaměstnavatelů 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 
Úpravy financování, spolupráce s 
partnery, praktická výuka apod.  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Doporučení pro 
vzdělávací politiky 

krajů 
Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 
Polyfunkční školy, kariérové poradenství, 

propagace řemesel apod. 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Doporučení pro 
vzdělávací politiky 

krajů 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 
Polyfunkční školy, kariérové poradenství, 

propagace řemesel apod. 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Doporučení pro 
vzdělávací politiky 

krajů 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
konkretizu

jící 

Proměna stávajících středních škol na 
centra celoživotního vzdělávání s 

propojením na počáteční vzdělávání a na 
zaměstnavatele, rozvoj celoživotního 

vzdělávání 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Podpora dalšího 
vzdělávání 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Sítě škol s programy dalšího vzdělávání, 
centra celoživotního učení, spolupráce s 

úřady práce apod.  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podpora dalšího 
vzdělávání 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
konkretizu

jící 
Podpora celoživotního učení Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Zapojení 
prostředků 
Evropského 

sociálního fondu 
(ESF) 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Nastavená přímá vazba na OP VpK - dokončení 
kurikulární reformy a zahájení výuky podle 
školních vzdělávacích programů a pro další 

prohloubení spolupráce škol se 
zaměstnavateli, využití individuálních projektů 

národních a ostatních v rámci OP VpK k 
přípravě pedagogických pracovníků, využití 

individuálních projektů národních a ostatních 
v rámci OP VpK k zapojení škol do procesu 

dalšího vzdělávání 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zapojení ČR do 
mezinárodních 

aktivit 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Mezinárodní projekty             T NET, 
REFERNET, EUROPASS. přínos 

mezinárodních projektů NAEP - především 
Leonardo da Vinci 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Vzděl. pro 
konkurences

chopnost 
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Název dokumentu:                  Koncepce bytové politiky 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov: Dokument představuje základní cíle, priority a nástroje ČR v podpoře bydlení ve 
střednědobém horizontu, tj. v období 2005 až 2010. Koncepce se opírá o tři pilíře. Prvním pilířem je vytváření pravidel, kterými se řídí subjekty 
působící v oblasti bydlení (občané, obce a kraje, stavební firmy, realitní kanceláře, finanční instituce apod.). Jedná se zejména o právní rámec 
upravující nejen záležitosti přímo spojené s vlastnictvím nemovitostí a nakládání s nimi, ale i navazující záležitosti, např. financování bydlení, 
sociální aspekty bydlení apod. Druhým pilířem je vytváření adekvátního ekonomického prostředí a systému podpůrných a regulačních nástrojů, 
jejichž cílem je sblížit nabídku bydlení s poptávkou a zajistit tak co nejširší dostupnost kvalitního bydlení pro obyvatelstvo. Třetím pilířem je 
„sociální doktrína", na jejímž základě jsou vytvářena opatření zaměřená na občany, kteří se při zajišťování standardního bydlení neobejdou bez 
pomoci státu. Intervence státu má v této oblasti podobu zejména adresných sociálních dávek, zajištění nabídky finančně dostupného 
nájemního bydlení a sociálních služeb.  

Dokument dále uvádí základní cíle koncepce bytové politiky, kterými z hlediska občanů jsou i) zvyšování finanční dostupnosti bydlení pro 
obyvatelstvo, ii)zvyšování nabídky bydlení především prostřednictvím podpory nové výstavy, iii) zvyšování kvality bydlení zejména 
prostřednictvím pomoci vlastníkům při správě, údržbě opravách a modernizaci bytového fondu, iv) trvalá funkce nástrojů dostupných pro 
většinu příjmového spektra obyvatelstva, průběžný monitoring jejich účinnosti a efektivity a jejich případná korekce, v)aplikace pravidel 
společného trhu EU zejména podmínek slučitelnosti veřejných podpor. 

Hlavními úkoly koncepce bytové politiky, které bychom mohli označit za priority je Zajištění dostatečné nabídky finančně dostupného 
nájemního bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy (Dostupnost bydlení), Důraz na využití existujícího bytového fondu, záchovná 
péče, rekonstrukce a renovace s důrazem na zlepšení kvality bytů včetně jejich energetické náročnosti a životního prostředí (Využití existujícího 
bytového fondu), Dotvoření právního rámce bydlení, zejména prostřednictvím nové kodifikace soukromého práva, tj. občanského a 
obchodního zákoníku, která významně zasáhne do mnohých oblastí, které jsou dnes upraveny speciálními zákony a které bude třeba následně 
upravit (Úprava právního rámce). Pro účely analýzy vazeb jsou názvy priorit nadále zjednodušeny – uvedeny v závorkách. 

 

Základní deskripce vazeb: Investiční aktivity podporované Koncepcí bytové politiky se dotýkají aktivit podporovaných konceptem 
soudržnosti. Většina dotačních opatření má k HSÚS doplňkový charakter. Výjimkou jsou opatření spojená s regenerací vybraných 
panelových sídlišť, která jsou prostřednictvím IPRM (integrovaných plánů rozvoje měst) podporována prostřednictvím NSRR (priorita 
rozvoj městských oblastí) a řešena IOP.     
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Dostupnost 
bydlení 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Institucionální opatření vedoucí 
ke vzniku nových finančních 

nástrojů, komerční nástroje – 
hypoteční a jiné úvěry, daňové 

úlevy,zvýhodněné úvěry, dotace 
úroků    

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte 

položku. 

Využití 
existujícího 
bytového 

fondu 

Zaměstnanost 
Vyvážený 

rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Opravy, renovace existujícího 
bytového fondu, rekonstrukce 
panelovaných domů, úspory 

energií    

Ano Ano 

Program Podpora 
bydlení 

(podprogramy:„Pod
pora regenerace 

panelových sídlišť 
pro rok 

2010“,„Podpora 
výstavby technické 
infrastruktury pro 

rok 2010“,„Podpora 
výstavby 

podporovaných bytů 
pro rok 

2010“,„Podpora 
oprav domovních 

olověných rozvodů 
pro rok 2010“), 

Zelená úsporám, 
programy SFRB- 

Nový panel, Záruky 
za splácení úvěrů na 
výstavbu nájemních 

bytů, Dotace na 
výstavbu nájemních 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

bytů, Dotace na 
výstavbu sociálních 

bytů, Úvěry na 
modernizaci bytů, 
úvěry, pro mladé 

Využití 
existujícího 
bytového 

fondu 

Zaměstnanost 
Vyvážený 

rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Zlepšení bydlení ve starší 
hromadné bytové výstavbě, 
zlepšení technického stavu 
budov, regeneraci bytových 

domů, zlepšení bydlení v 
problémových sídlištích, IPRM, 
pilotní projekty zaměřené na 

bydlení ve vyloučených 
lokalitách    

Ano Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
IOP 

Využití 
existujícího 
bytového 

fondu 

Atraktivní 
fyzické 
prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
synergická 

Aktivity podporované IPRM 
ROPů    

Ano Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Úprava 
právního 

rámce 
Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Úprava legislativního prostředí, 
sociální bydlení, nové nástroje, 
které pozitivně ovlivní oblast 
řešení problémů s bydlením u 
domácností v obtížné sociální 
situace, vyřešení problematiky 

nájemného z bytu včetně formy 
jeho regulace, zachování 

institutu chráněného nájmu 
bytu, nová úprava právního 
rámce bytových družstev, 

snížení regulace nájemného    

Ne Ne 
Klepněte sem a 

zadejte text. 
Zvolte 

položku. 



 

84 

 

 

 

 

Název dokumentu:                  Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR má celkem 9 hlavních cílů. Těmito cíli 
jsou:  

• Zavést strategické řízení VaVaI na všech úrovních (formou zřízení centrálního koordinačního orgánu pro oblast VaVaI, zřízení 
Technologické agentury, zajištění aktualizací této politik a posílením manažerských rolí výzkumných institucí a vysokých škol). 

• Zacílit veřejnou podporu VaVaI na potřeby udržitelného rozvoje (formou přehodnocení priorit VaVaI v kontextu udržitelného rozvoje, 
směřování podpory v rámci VaVaI zejména do oblastní informační a znalostní ekonomiky),  

• Zvýšit efektivitu systému veřejné podpory VaVaI (rozdělovat podporu VaVaI ve vazbě na hodnocení výsledků výzkumných institucí, 
zvyšovat účelovou podporu VaV, průběžně hodnotit všechny programy účelové podpory, podpory vzniku a rozvoje infrastruktury pro 
VaV, rozšíření informačního systému VaV),  

• Využívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spolupráci soukromého a veřejného sektoru ve VaVaI (formou podpory vytváření strategií 
realizace výstupů VaV a ochrany duševního vlastnictví, stimulace pracovníků výzkumného sektoru k tvorbě inovací a podpoře 
spolupráce se soukromým sektorem, podpory komercializace výstupů VaV na vysokých školách a veřejných výzkumných institucích, 
podpory rozvoje regionální infrastruktury, podpory vývoje inovací malými a středními podniky),  

• Zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI (formou podpory informačních služeb a podpůrných služeb umožňujících 
zapojení českých výzkumných týmů do mezinárodních projektů, vytváření podmínek pro zapojení českých výzkumníků do zahraničních 
projektů),  

• Zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI (formou vytvoření postdoktorandských míst, zajištění stáží na zahraničních univerzitách a 
centrech vědy a výzkumu), 

• Vytvořit v ČR prostředí stimulující VaVaI (formou zlepšení medializace této oblasti, podpory popularizace výstupů VaV), 
• Zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech (formou posílení role koordinačního orgánu, posílení tvorby analytických studií),  
• Důsledně hodnotit systém VaVaI. Jednotlivé výše uvedené cíle jsou dále v tomto dokumentu podrobně charakterizovány 

prostřednictvím jednotlivých aktivit zajištěných za účelem jejich dosažení (formou průběžného hodnocení reformy VaV, dopracování 
metodiky hodnocení politiky VaV, využití zahraničních zkušeností při hodnocení národního systému VaV).  
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Některé z těchto aktivit představují zcela konkrétní kroky přijaté za účelem zvýšení efektivnosti celého systém, některé vymezují spíše rámec, 
do něhož by měly podpory v této oblasti proudit. Charakteru konkrétních aktivit specifikujících jednotlivé cíle dokumentu pak odpovídá I 
charakter vazeb, které byly identifikovány mezi těmito cíli a mezi cíli či prioritami NSRR (viz dále).   

Základní deskripce vazeb:   Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR pracuje s několika různými typy konkrétních aktivit, jejichž realizací 
má být dosaženo některého z 9 základních cílů této politiky. Mezi podporovanými aktivitami této národní politiky jsou explicitně uvedeny I 
takové, které jsou přímo podporovány některým z operačních programů ČR, konkrétně jde o aktivity podporované u malých a středních 
podniků, aktivity veřejných výzkumných institucí a vysokých škol a aktivity zaměřené přímo na oblast rozvoje lidských zdrojů v oblasti vědy a 
výzkumu. Mezi takto přímo podporované aktivity proto patří např. podpora spolupráce výzkumných institucí s podnikatelským sektorem, 
podpora rozvoje manažerských dovedností na veřejných výzkumných institucích a na vysokých školách, vytváření a zajišťování odborných stáží 
či praxí studentů doktorského studia či mladých výzkumných pracovníků na zahraničních centrech vědy a výzkumu či na vysokých školách. 
Všechny cíle Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, které jsou v souladu s výše uvedeným realizovány formou podpory některé z výše 
uvedených aktivit, proto mají ke konkrétním cílům a prioritám NSRR vazbu konkretizující. Další typ identifikovaných vazeb má charakter 
doplňkový, což platí v případě, kdy aktivity podporované touto strategií dotváří prostředí, zavádí nové prvky ovlivňující VaVaI v ČR.  

Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zavést 
strategické 

řízení VaVaI na 
všech úrovních 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Zajištění strategického řízení VaVaI – vznik 
koordinačního orgánu, Technologické 

agentury, realizace a aktualizace NP VaVaI, 
podpora manažerského řízení v akademické 

sféře  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zacílit veřejnou 
podporu VaVaI 

na potřeby 
udržitelného 

rozvoje 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Přehodnocení priorit aplikovaného výzkumu, 
vývoje a inovací ve vazbě na potřeby 

udržitelného rozvoje ČR, zaměřit VaVaI 
priority na společnost a znalostní ekonomiku 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zvýšit 
efektivitu 
systému 
veřejné 

podpory VaVaI 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Změna financování: institucionální podporu 
rozdělovat podle hodnocení výsledků VaV 

výzkumnýchorganizací, zvyšovat podíl 
finančních prostředků ve formě účelové 

podpory, evaluace programů účelové 
podpory, rozšíření současného informačního 

systému VaVaI 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Zvýšit 
efektivitu 
systému 
veřejné 

podpory VaVaI 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

konkretizu
jící 

Podpora vzniku a rozvoje velké infrastruktury 
pro VaVaI, podpora rozvoje VaVaI 
infrastruktury na regionální úrovni 

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Využívat 
výsledky VaV v 

inovacích a 
zlepšit 

spolupráci 
soukromého a 

veřejného 
sektoru ve 

VaVaI 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

konkretizu
jící 

Vytváření strategií zaměřených na realizaci 
výsledků VaV v praxi a ochranu duševního 

vlastnictví, podpora komercializace výsledků 
VaV vznikajících na vysokých 

školách a ve veřejných výzkumných 
institucích, zapojení rizikového kapitálu 

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Využívat 
výsledky VaV v 

inovacích a 
zlepšit 

spolupráci 
soukromého a 

veřejného 
sektoru ve 

VaVaI 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Podpora rozsáhlejších projektů pokrývajících 
celý cyklus výzkum – 

vývoj – inovace, ve kterých budou společně 
působit výzkumné organizace a podniky 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Využívat 
výsledky VaV v 

inovacích a 
zlepšit 

spolupráci 
soukromého a 

veřejného 
sektoru ve 

VaVaI 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurence
schopný 

podnikatels
ký sektor 

konkretizu
jící 

Program na podporu zavádění inovací malými 
a středními podniky s důrazem 

na podporu fáze testování funkčnosti 
prototypu, rozvoj kvalitních poradenských 

služeb, vznik technologických platforem 

Ne Ne TIP 
OP 

Podnikání a 
inovace 

Využívat 
výsledky VaV v 

inovacích a 
zlepšit 

spolupráci 
soukromého a 

veřejného 
sektoru ve 

VaVaI 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurence
schopný 

podnikatels
ký sektor 

doplňkový 
vztah 

Vouchery na spolupráci výzkumných institucí 
a MSP 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zlepšit 
zapojení ČR do 

mezinárodní 
spolupráce ve 

VaVaI 

Zaměstnano

st 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
konkretizu

jící 

Podpora vytváření týmů v oblasti 
souvisejícího terciárního vzdělávání a v oblasti 

výzkumu a vývoje, podpora stáží mladých 
výzkumníkům či studentům na zahraničních 

centrech.  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurence
schopnost 

Zlepšit 
zapojení ČR do 

mezinárodní 
spolupráce ve 

VaVaI 

Zaměstnano

st 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Informování o možnosti zapojení do 
evropských programů, rozvoj ERA a zapojení 

do činnosti významných mezinárodních 
výzkumných institucí 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zajistit kvalitní 
lidské zdroje 

pro VaVaI 

Zaměstnano

st 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Vytvořit systém postdoktorandských míst 
obsazovaných prostřednictvím veřejných 

soutěží, uplatnění absolventů vysokých škol v 
oblastech souvisejících s aplikovanýmVaV a 

zaváděním inovací či v oborech náročných na 
znalosti 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Vytvořit v ČR 
prostředí 
stimulující 

VaVaI 

Zaměstnano

st 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Medializace a popularizace VaVaI, prezentace 
výsledků českého VaVaI v zahraničí.  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurence
schopnost 

Zajistit účinné 
vazby na 
politiky v 

jiných 
oblastech 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Posílení role koordinačního orgánu při 
přípravě a naplňování politik a koncepcí 

zaměřených na oblast VaVaI, posílení tvorby a 
využívání analýz a podkladových studií pro 

přípravu koncepčníchdokumentů v 
navazujících politikách 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Důsledně 
hodnotit 

system VaVaI 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Průběžně vyhodnocování plnění reformy 
systému VaVaI a NP VaVaI, dopracování 

metodiky hodnocení výsledků výzkumu a 
vývoje, zavedení systému 

hodnocení systému podpory VaVaI, zapojení 
zahraničních pracovišť do hodnocení  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Národní koncepce rodinné politiky 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:    Základním cílem Národní koncepce rodinné politiky je vytvořit všestranně příznivější 
společenské klima a podmínky pro rodinu, umožňující lidem realizovat vlastní životní strategie v naplňování partnerských a rodičovských plánů; 
respektovat přitom diferencované zájmy a potřeby různých rodinných typů a členů rodin.  Tento základní cíl je pak konkretizován pěti obecnými 
cíli. Koncepce je rovněž rámována systémem zásad. Ve speciální části jsou uvedena základní témata koncepce, která vychází z premisy, že 
rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích 
generací. Téma Podpora rodičovství a rodinné soudržnosti se soustředí na zvýšení prestiže rodiny a rodičovství s ohledem na zvětšující se 
význam, který je dnes přikládán profesní realizaci, změny v neopodstatněném přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům /zaměstnankyním –
rodičům jako k méně perspektivním či spolehlivým ve srovnání s bezdětnými zaměstnanci/zaměstnankyněmi, změna v nazírání zaměstnavatelů 
na rodičovství spolu s realizací dalších opatření měla vést k odstranění, nebo alespoň snížení diskriminace na trhu práce z důvodu rodičovství, 
výchova k partnerství, manželství a rodičovství - osvěta a výchova, postavení otce v rodině, postavení seniora v rodině, posílení rodinné 
soudržnosti. Téma Finanční podpora rodiny a bydlení se soustředí na problematiku mladé bezdětné rodiny a rodiny s nezaopatřenými dětmi - 
zmírňování prostřednictvím finanční podpory rozdílů v životní úrovni rodin s nezaopatřenými dětmi a rodin nebo jednotlivců bezdětných a 
motivace rodiny k ekonomické aktivitě a soběstačnosti, zabezpečení možnosti vlastního pracovního výdělku pro všechny členy rodiny, zapojení 
rodiny do vytváření podmínek pro samostatný a co nejdelší plnohodnotný život senior; podpora finančně a místně dostupné odlehčovací a 
asistenční služby a ocenění péče o pečujícího člena rodiny o nesoběstačného člena rodiny. Téma Služby pro rodiny zdůrazňuje potřebu zajištění 
nabídky účinné podpory a pomoci s řešením, co nejširšího spektra problémů, které mohou rodiny zatěžovat a které mohou být tímto způsobem 
zmírněny (především se týká služeb pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, rodiny se seniorem a nesoběstačným členem a rodiny seniorů. Téma 
Slučitelnost profesních a rodinných rolí umožňuje rodičům sloučit jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat ani na své 
rodičovství a ani na svou profesní realizaci. Téma Rodina a systém vzdělávání se soustředí na zajištění existence všeobecně teritoriálně a 
finančně dostupné sítě mateřských škol, kvalitativní zlepšení a rozšíření spolupráce rodiny a školy. Téma Rodina a systém zdravotní péče se 
soustředí na prevenci neplodnosti, poskytování zdravotní péče dětem školního a předškolního věku – preventivní prohlídky. Téma Rodina se 
specifickou potřebou se zaměřuje na výzkum specifických potřeb vícedětných rodin, finanční kompenzace nákladů vícedětných rodin, na 
problémy neúplné rodiny  - zmírnění rizika chudoby neúplných rodin, podpora slučitelnosti profesní a rodinné role samoživitelky/e, péče 
rodičů, kteří spolu trvale nežijí, o dítě, problematiky účelově nesezdaných soužití, problematiku rodiny se členem se zdravotním postižením, 
prevence sociálního vyloučení rodin se zdravotně postiženým členem, prevence domácího násilí páchaného na osobách zdravotně postižených, 
podpora pracovního uplatnění zdravotně postiženého člena rodiny a slučitelnosti profesní role pečující osoby a péče o tohoto člena rodiny, 
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kompenzace nákladů na péči o osobu zdravotně postiženou, romská rodina, rodina přistěhovalců. Téma Obecná opatření k realizaci rodinné 
politiky se soustředí na rámcová institucionální a organizační opatření. 

Základní deskripce vazeb:   Většina navržených opatření má proklamativní charakter. Směřuje k úpravě legislativního prostředí, předpokládá dílčí 
úpravu činnosti institucí a organizací. Předjímá vznik finančních motivujících nástrojů. Tematicky se váže k prioritám NSRR Zvyšování 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a Posilování sociální soudržnosti (znevýhodnění rodin s dětmi a seniorů).     

Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíl

e 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podpora 
rodičovství 
a rodinné 

soudržnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 

Nastavení podpory finančního ocenění 
rodin, podpora prorodinného klimatu 

ve společnosti, bezpečné životní 
prostředí pro rodiny s dětmi, 
popularizace rodičovství ve 

společnosti, výzkum v oblasti rodiny, 
změny resortních politik, mediální 

kampaně, zapojení mužů do péče o 
rodinu, popularizace angažovanosti 
mužů v bezprostřední péči o rodinu, 
zlepšení postavení seniorů v rodině a 

ve společnosti, podpora 
mezigenerační solidarity 

Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

Zvolte 
položku. 

Podpora 
rodičovství 
a rodinné 

soudržnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Předcházení sociálnímu vyloučení 
rodičů, identifikování bariér bránících 

rodičům s malými dětmi, aby se 
snadněji zapojovali do každodenního 

života 
navržení opatření k jejich odstranění 

Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíl

e 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Finanční 
podpora 
rodiny a 
bydlení 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
kauzální 

Vytváření a podpora příznivých 
materiálních podmínek pro rodiny s 

nezaopatřenými dětmi, daňové 
zvýhodnění rodin s dětmi, podpora 

rodin formou slev ve veřejném i 
soukromém sektoru, zohledňování 

péče o rodinné příslušníky v systému 
důchodového pojištění 

Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

Zvolte 
položku. 

Finanční 
podpora 
rodiny a 
bydlení 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

konkretizují
cí 

Podpora zaměstnatelnosti starších 
osob 

Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Služby pro 
rodiny 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Rozvíjení sítě služeb pro rodiny, 
iniciace vzniku nových a rozvoj 

stávajících služeb 
pro rodiny 

Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

Zvolte 
položku. 

Služby pro 
rodiny 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizují
cí 

Služby zařízení poskytující péči o 
předškolní děti, podpora slučitelnosti 

profesních a rodinných rolí v 
zaměstnavatelské sféře, podpora 

slučitelnosti profesních a rodinných 
rolí 

Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

Zvolte 
položku. 

Rodina a 
systém 

vzdělávání 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizují
cí 

Podpora dostupnosti mateřských 
školek 

Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíl

e 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rodina a 
systém 

vzdělávání 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

konkretizují
cí 

Podpora dostupnosti mateřských 
školek 

Ano Ano 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

ROPy 

Rodina a 
systém 

vzdělávání 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
městských 

oblastí 

konkretizují
cí 

Podpora dostupnosti mateřských 
školek 

Ano Ano 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

ROPy 

Rodina a 
systém 

vzdělávání 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Kvalitativní zlepšení a rozšíření 
spolupráce rodiny a školy,  

Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

Zvolte 
položku. 

Rodina a 
systém 

zdravotní 
péče 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Dostupnost zdravotní péče pro děti, 
prevence, plodnost, řešení 

specifických potřeb neúplných rodin, 
romských rodin, rodin s osobou se 

zdravotním postižením apod.  

Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

Zvolte 
položku. 

Obecná 
opatření k 
realizaci 
rodinné 
politiky 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Organizační opatření, nastavení 
systému informování, zajištění 

financování  
Ne Ne 

Akční plán 
na podporu 

rodin s 
dětmi 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:               Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování ČR na léta 2008-2010 –  

Národní akční plán sociálního začleňování 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Národní zpráva navazuje na strategické dokumenty z oblasti sociálního začleňování a sociální 
ochrany ČR z předchozích let, a to především na Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2006–2008. Národní zpráva 
shrnuje problémy, se kterými se Česká republika potýká v oblasti podpory sociální soudržnosti, boje s chudobou a sociálním vyloučením, modernizace 
důchodového systému a systému zdravotní a dlouhodobé péče. Vytyčuje cíle a nástroje a vytváří institucionální mechanismy k jejich úspěšnému řešení. 
Prostřednictvím této zprávy jsou Evropské komisi předloženy Národní akční plán sociálního začleňování, Národní strategie pro důchody a Národní strategie 
zdravotní a dlouhodobé péče. Každá z těchto strategií má vlastní strategické cíle. Nadřazená je jim celková společná část, charakterizující hospodářskou a 
sociální oblast v ČR, do které zasazuje celkový strategický přístup a propojuje tyto tři strategie v jeden celek; pomocí zastřešujících cílů posiluje synergické 
účinky jednotlivých politických činností v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování. Z hlediska politiky soudržnosti je nejdůležitější část věnovaná 
Národnímu akčnímu plánu sociálního začleňování. Mezi hlavní priority tohoto akčního plánu patří posílení integrace osob sociálně vyloučených či 
ohrožených sociálním vyloučením a odstranění bariér vstupu a udržení těchto osob na trhu práce, podpora rodin se specifickými potřebami, podpora 
koncepčních a rozhodovacích procesů na všech úrovních státní správy a podpora komunikace a partnerství všech aktérů působících v oblasti sociálního 
začleňování. Národní zpráva reflektuje Strategii udržitelného rozvoje České republiky a reaguje na ni převážně v oblasti vytvoření nástrojů podporujících 
udržitelný rozvoj, a to zejména v oblastech integrace imigrantů, odstranění dětské chudoby a zmírňování negativních dopadů stárnutí populace. Systém 
sociální ochrany umožňuje udržovat ve střednědobé perspektivě v ČR relativně nízkou míru chudoby a je tudíž možno jej považovat za účinný nástroj 
prevence sociálního vyloučení. Velká pozornost je ve zprávě věnována demografickému vývoji, který se vyznačuje stárnutím populace - změna důchodového 
pojištění a další pokračování důchodové reformy s ohledem na finanční udržitelnost důchodového systému. Cílem modernizace českého základního 
důchodového pojištění je jeho schopnost lépe reagovat na měnící se potřeby společnosti a jednotlivců, přizpůsobování různým formám zaměstnání a 
požadavkům územní mobility, plné respektování principu rovného zacházení s muži a ženami, transparentnost a důvěryhodnost pro občany. V souvislosti s 
modernizací je záměrem zajistit průběžnou a co nejúplnější informovanost občanů o jejich nárocích ze základního důchodového pojištění. Významná část 
zprávy je věnována Národní strategii zdravotní a dlouhodobé péče. Za hlavní témata v oblasti zdravotních a dlouhodobých služeb jsou ve zprávě nadále 
považovány:  

1. zlepšování zdravotního stavu obyvatel,  

2. udržitelný kvalitní a dostupný systém zdravotních služeb,   

3. integrace sociálních a zdravotních služeb,  

4. komunitní přístup k těmto službám.   

Ve zprávě jsou formulovány prioritní politiky vztahující se ke společnému cíli J (dostupnost), ke společnému cíli K (kvalita), ke společnému cíli L (finanční 
udržitelnost). Zpráva obsahuje řadu datových příloh týkajících se základního důchodového pojištění, zdravotního a sociálního pojištění, doplněna je i příklady 
dobré praxe. 
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Základní deskripce vazeb:   Většina navržených opatření se tematicky váže k pilíři soudržnosti Zaměstnanost. Zpravidla směřují k úpravě legislativního 
prostředí, předpokládají další úpravu činnosti institucí a organizací. Tematicky se váže k prioritám NSRR Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a 
Posilování sociální soudržnosti. 

Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Prostřednictvím sociální pomoci 
a služeb posílit integraci osob 

sociálně vyloučených nebo osob 
ohrožených sociálním 

vyloučením, odstranit bariéry 
vstupu a udržení těchto osob na 

trhu práce 

Zaměstna

nost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizující 

Posilovat sociální dovednosti 
osob sociálně vyloučených 
nebo ohrožených sociálním 

vyloučením při hledání 
zaměstnání a jeho následného 

udržení 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Rozvíjet metody a aplikaci 
sociální práce a příbuzných 

profesí tak, aby byly 
podporovány rodiny se 

specifickými potřebami a 
přijímat cílená opatření, která 
přispějí k tomu, aby členové 

těchto rodin měli rovný přístup 
ke vzdělávání, uplatnění na trhu 

práce a ve společnosti a 
nestávali se tak sociálně 

vyloučenými 

Zaměstna

nost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Podporovat ekonomickou 
soběstačnost rodin sociálně 

vyloučených či sociálním 
vyloučením 

ohrožených; podporovat 
přípravu na samostatný život 

mladých lidí opouštějících 
institucionální péči či náhradní 

rodinnou péči 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat koncepční a 
rozhodovací procesy na všech 

úrovních veřejné správy tak, aby 
se opíraly o objektivní poznání 
problému chudoby a sociálního 

vyloučení; podporovat 
komunikaci a partnerství všech 

aktérů politiky sociálního 
začleňování se zaměřením na 
komplexní řešení problémů 

(chudoba, přístup k obvyklým 
společenským zdrojům, 
zaměstnanost, podpora 

dostupného bydlení, začlenění 
cizinců do společnosti) 

Zaměstna

nost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizující 

Podporovat transformační a 
rozhodovací procesy zaměřené 

na poskytování sociálních 
služeb tak, aby odpovídaly 

potřebám uživatelů z hlediska 
dostupnosti, kvality a 

respektovaly hledisko finanční 
udržitelnosti, podporovat 

komplexní programy sociální 
prevence a prevence 
kriminality v kontextu 
sociálního vyloučení 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Základní důchodové pojištění - 
přiměřenost výše důchodů 

Zaměstna

nost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Pokračovat v reformě 
důchodového systému 

s cílem zajistit do budoucna 
přiměřené a finančně udržitelné 

důchody 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Soukromé důchodové systémy 
Zaměstna

nost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Další pokračování důchodové 
reformy 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Prioritní politiky Národní 
strategie zdravotní a 

dlouhodobé péče vztahující se 
ke společnému cíli Dostupnost 

Zaměstna

nost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Dostupnost zdravotní péče a 
přístup k zdravotním službám v 

rámci zdravotního 
pojištění, prevence, screening 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnos

ti 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Prioritní politiky Národní 
strategie zdravotní a 

dlouhodobé péče vztahující se 
ke společnému cíli Kvalita 

Zaměstna

nost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Vytvoření systému hodnocení 
kvality a bezpečnosti zdravotních 
služeb,  informovanost pacientů, 

vyhodnocování a zveřejňování 
výkonnosti zdravotních služeb, 
měření spokojenosti pacientů, 

vytvoření ukazatelů výkonnosti a 
kvality zdravotních služeb 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Prioritní politiky Národní 
strategie zdravotní a 

dlouhodobé péče vztahující se 
ke společnému cíli Finanční 

udržitelnost 

Zaměstna

nost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 

Ekonomická stabilizace, 
modernizace a další 

rozvoj systému zdravotního 
zabezpečení občanů založeného 

zejména na veřejném zdravotním 
pojištění 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 - 2009 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:    Hlavní cíle a priority dokumentu vychází z Národní koncepce rodinné politiky. Při 
profilování hlavních cílů a záměrů bylo bráno v potaz především hledisko průřezovosti a komplementarity s touto koncepcí, což se promítlo do 
struktury celého dokumentu. Dokument konkretizuje vybrané priority Národní koncepce rodinné politiky, kde se jedná především o oblasti: 
Finanční podpora rodiny, Služby pro rodinu, Slučitelnost profesních a rodinných rolí, Rodina a systém vzdělávání, Rodina a systém zdravotní 
péče a oblasti zaměřené na podporu rodiny na úrovni krajů a obcí. Konkrétní cíle akčního plánu na podporu rodin s dětmi jsou bližším 
rozpracováním a specifikací cílů obecně formulovaných v Národní koncepci rodinné politiky, případně jsou z této Koncepce převzaty. Akční plán 
je zaměřen speciálně na podporu rodin s dětmi jako cílovou skupinu a to prostřednictvím čtyř oblastí, jejichž rozvoj lze z hlediska efektivní 
podpory tohoto typu rodiny považovat za klíčový. Konkrétní zaměření akčního plánu na podporu rodin s dětmi bylo zvoleno s přihlédnutím k 
úsilí vlády přijmout opatření směřující k překonání kritického stavu demografického vývoje v České republice a z důvodu nutnosti podporovat 
rodinu jako prostor formování osobnosti člověka i z hlediska tvorby lidského kapitálu. Jednotlivé cíle stanovené v akčním plánu byly zvoleny tak, 
aby splňovaly kritérium reálnosti, uskutečnitelnosti, měřitelnosti (tam, kde to povaha cíle umožňuje) a efektivnosti. Mezi tyto cíle a priority 
konkrétně patří: „Aktivity v oblasti podpory rodiny“, „Slučitelnost profesních a rodinných rolí“, „Rodinná politika na úrovni krajů a obcí“ a 
„Komplexní finanční podpora rodiny s dětmi“. 

Základní deskripce vazeb:   Jednotlivé cíle akčního plánu podporují především cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost. Hlavní pozornost je 
věnována hmotné I nehmotné podpoře rodin s dětmi ve smyslu prevence sociálně-patologických jevů, vznikajících z důvodů chudoby a 
sociálního vyloučení. Jednotlivé priority akčního plánu tak reagují především na prioritu posilování sociální soudržnosti a dále i zaměstnanosti a 
vytváření rovných podmínek na trhu práce.  V jednotlivých cílech a prioritách je pozornost rovněž věnována roli veřejné správy v podpoře 
rodinného života jak ve smyslu koncepčním, tak i institucionálním. Pozornost je věnována do značné míry úloze územních samospráv ve 
vytváření příznivých podmínek pro rodiny s dětmi ve smyslu zabezpečení adekvátních veřejných služeb. V tomto smyslu naplňují priority 
akčního plánu i vybrané priority NSRR „Smart administration“, které však rodinné politice nevěnují takto specifickou pozornost. Proto mají 
vztahy mezi cíli dokumentu a cíli NSRR spíše povahu doplňkového charakteru, resp. je v některých případech NSRR takto detailně neřeší. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Aktivity v 
oblasti 

podpory 
rodiny 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Opatření zaměřená na podporu vzniku a 
rozvoje služeb zaměřených na specifické 

potřeby rodin s dětmi, popsání stavu, 
vydefinování standardů a potřeb apod.  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Aktivity v 
oblasti 

podpory 
rodiny 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administrati

on 

doplňkový 
vztah 

Příprava koncepce a program, podpora 
partnerství mezi veřejnou správou a 

neziskovým sektorem 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Slučitelnost 
profesních a 

rodinných 
rolí 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnano

sti a 
zaměstnatel

nosti 

konkretizující 

Podpora slučitelnosti rolí – osvěta, navržení 
podpory a motivace zaměstnavatelů 

zaměstnávajících osoby pečující o děti 
předškolního a školního věku s cílem sloučit 

pracovní a rodinnou roli 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Slučitelnost 
profesních a 

rodinných 
rolí 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnano

sti a 
zaměstnatel

nosti 

doplňkový 
vztah 

Vytváření analýz stávajícího stavu, 
podmínek, vytváření návrhů slučitelnosti 

rolí 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Rodinná 
politika na 

úrovni krajů a 
obcí 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administrati

on 

doplňkový 
vztah 

Nastavení prostřední na regionální a místní 
úrovni, formulování koncepcí, organizační 

opatření z hlediska zvyšování flexibility 
pracovní síly a rozvíjení partnerství na 

lokální nebo regionální úrovni.  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Komplexní 
finanční 
podpora 
rodiny s 
dětmi  

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Vytváření příznivých životních podmínek 
pro rodiny s dětmi a předcházení problému 

sociálního a ekonomického vyloučení – 
analýza systému a jeho nastavení z hlediska 

financování, podpora -  dávky, daňová 
opatření apod. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Státní energetická koncepce České republiky 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   SEK stanovuje opatření k naplnění následujících priorit: 1. Vyvážený mix zdrojů založený na 
jejich širokém portfoliu, přednostním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výrobní a výkonové 
bilance v elektrizační soustavě jako základu stability, energetické bezpečnosti a odolnosti. 2. Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor 
energie v hospodářství i v domácnostech. 3. Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a 
integrace trhů s elektřinou a s plynem v regionu, včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU. 4. Podpora 
výzkumu a vývoje zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství, s cílem obnovy a rozvoje technické inteligence. 5. 
Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, 
vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déletrvajících krizí v zásobování palivy. 6. Zajištění šetrného přístupu k 
životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky na životní prostředí. Uvedená struktura priorit představuje návrh aktuální v únoru 2010. 

Základní deskripce vazeb:   U významné části priorit Koncepce existuje pouze nepřímá vazba k prioritám NSRR – Výstavba velkých energetických 
zdrojů a strategická rozhodnutí o podobě energetického mixu ČR vytvářejí podmínky pro realizaci řady priorit NSRR, zejména priorit 
Konkurenceschopný podnikatelský sektor a Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí. Intervence v rámci těchto priorit NSRR mohou 
napomoci k naplnění cílů Koncepce. Přímá vazba k prioritám NSRR existuje u priorit Koncepce, které se týkají zvyšování energetické účinnosti 
průmyslu i zásobování teplem, rozvoje alternativních zdrojů energie a oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. V těchto oblastech jsou priority 
Koncepce přímo naplňovány pomocí příslušných prioritních os operačních programů (OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum 
a vývoj pro inovace ad.) 

 

Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Vyvážený mix zdrojů, využití všech 
dostupných tuzemských 

energetických zdrojů a udržení 
přebytkové výrobní a výkonové 

bilance v elektrizační soustavě jako 
základu stability, energetické 

bezpečnosti a odolnosti 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální 

Stanovení strategie o 
využívání a rozvoji 

energetických zdrojů, 
optimalizaci a diverzifikaci 
výroby energie, Udržitelné 
využívání zdrojů energie, 

snižování emisí 

Zvolte položku. Zvolte položku. 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zvyšování energetické účinnosti a 
dosažení úspor energie v 

hospodářství i v domácnostech 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizu
jící 

Udržitelné využívání zdrojů 
energie, snižování emisí ve 

veřejném a neziskovém 
sektoru 

Ne Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Zvyšování energetické účinnosti a 
dosažení úspor energie v 

hospodářství i v domácnostech 

Konkurenc

eschopnost 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomik

a 

Konkurenc
eschopný 

podnikatel
ský sektor 

konkretizu
jící 

Udržitelné využívání zdrojů 
energie, snižování emisí v 
podnikatelském sektoru 

Ne Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Zvyšování energetické účinnosti a 
dosažení úspor energie v 

hospodářství i v domácnostech 

Konkurenc

eschopnost 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomik

a 

Konkurenc
eschopný 

podnikatel
ský sektor 

doplňkový 
vztah 

Udržitelné využívání zdrojů 
energie, snižování emisí v 

domácnostech 
Zvolte položku. Zvolte položku. 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zvyšování energetické účinnosti a 
dosažení úspor energie v 

hospodářství i v domácnostech 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
synergická 

Zvyšování energetické 
efektivity budov 

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Zvyšování energetické účinnosti a 
dosažení úspor energie v 

hospodářství i v domácnostech 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovský
ch oblastí 

synergická 
Zvyšování energetické 

efektivity budov 
Ano Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Rozvoj síťové infrastruktury ČR v 
kontextu zemí střední Evropy, 

posílení mezinárodní spolupráce a 
integrace trhů s elektřinou a s 

plynem v regionu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

nepokryté 
místo 

Rozvoj infrastruktury pro 
zásobování energií 

Ano Zvolte položku. 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podpora výzkumu a vývoje zajišťující 
konkurenceschopnost české 

energetiky a podpora školství, s cílem 
obnovy a rozvoje technické 

inteligence 

Konkurenc

eschopnost 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomik

a 

Podpora 
kapacit 

V&V pro 
inovace 

konkretizu
jící 

VaV a vzdělávání v oblasti 
energetiky 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Podpora výzkumu a vývoje zajišťující 
konkurenceschopnost české 

energetiky a podpora školství, s cílem 
obnovy a rozvoje technické 

inteligence 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
konkretizu

jící 

Změna vzdělávacích 
programů, podpora 

přírodovědných oborů  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Zvýšení energetické bezpečnosti a 
odolnosti ČR 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Budování infrastruktury, 
zásobníků plynů a ropy, řídicí 

systémy atd. 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajištění šetrného přístupu k 
životnímu prostředí a minimálních 

dopadů energetiky na životní 
prostředí 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizu
jící 

Udržitelné využívání zdrojů 
energie, snižování emisí, 

bezemisní zdroje, 
nízkouhlíkové technologie, 

kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla   

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Zajištění šetrného přístupu k 
životnímu prostředí a minimálních 

dopadů energetiky na životní 
prostředí 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizu
jící 

Udržitelné využívání zdrojů 
energie, snižování emisí, 

bezemisní zdroje, 
nízkouhlíkové technologie, 

kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla   

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 
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Název dokumentu:                  Exportní strategie ČR pro období 2006 - 2010 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Hlavním cílem exportní strategie ČR je prosadit ČR ve světě prostřednictvím obchodu a 
investic. Na tento hlavní cíl pak navazují čtyři cíle, které jsou vždy zaměřeny na čtyři konkrétní perspektivy rozvoje exportu ČR. Těmito čtyřmi 
perspektivami jsou stát, klienti, procesy a zdroje. Na první perspektivu navazuje první cíl strategie, kterým je Více příležitostí pro podnikatele. 
Druhým cílem navazující na perspektivu klienti je Poskytovat profesionální a účinnou podporu. Třetím cílem (navazujícím na perspektivu 
procesy) je Zlepšit a rozvíjet kvalitu služeb a posledním cílem zaměřeným na perspektivu zdroje je Zvýšit kapacity pro export. Všechny výše 
uvedené cíle jsou ve strategii dále rozváděny prostřednictvím konkrétních projektů. Mezi projekty spadající pod první cíl (více příležitostí pro 
podnikatele) patří Usnadňování podmínek obchodu, Působení na klíčových trzích a Budování kvalitní značky ČR ve světě. Mezi projekty spadající 
pod cíl Poskytovat profesionální a účinnou podporu patří Účinná asistence pro export, Zvýšení vývozu služeb, Zvýšení přímých investic a akvizic 
do zahraničí a Rozvoj vývozních aliancí. Mezi projekty spadající pod cíl Zlepšit a rozvíjet kvalitu služeb patří Nový systém služeb státu pro export 
a Zákaznické centrum pro export. Mezi projekty spadající pod Cíl Zvýšit kapacity pro export patří Síť pro export, Rozšíření finančních služeb pro 
český export a Exportní akademie.    

Základní deskripce vazeb:   Celá problematika exportu a jeho podpory prostřednictvím konkrétních projektů je oblastí, která má přímou vazbu na 
oblast konkurenceschopnosti české ekonomiky. Podporuje české podniky zaměřené na vývoz do zahraničí, přičemž u těchto podniků se již 
předpokládá, že jimi produkované zboží či služby jsou dostatečně konkurenceschopné I pro zahraniční trhy. Vazby mezi cíli Exportní strategie ČR 
pro období 2006-2010 a cíli NSRR jsou doplňkové;  podpora exportu zajištěná projekty realizovanými v rámci Exportní strategie usnadní přístup 
na zahraniční trhy i těm subjektům, které budou svou činnost a své produkty či služby inovovat či jinak rozvíjet v rámci relevantních operačních 
programů, zejména OP Podnikání a inovace případně OP Praha Konkurenceschopnost. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Více 
příležitostí 

pro 
podnikatele 

Konkurenc

eschopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Usnadňování podmínek obchodu, 
působení na klíčových trzích, 

budování kvalitní značky ČR ve světě 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte 

text. 

Zvolte 
položku. 

Poskytovat 
profesionáln
í a účinnou 

podporu  

Konkurenc

eschopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Asistence pro exportéry, zvýšení 
vývozu služeb, zvýšení přímých 

investic a akvizic do zahraničí, rozvoj 
vývozních aliancí 

Ne Ne 
Klepněte sem 

a zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 

Zlepšit a 
rozvíjet 
kvalitu 
služeb  

Konkurenc

eschopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Nový systém služeb státu pro 
export, zákaznické centrum pro 

export 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte 

text. 

Zvolte 
položku. 

Zvýšit 
kapacity pro 

export  

Konkurenc

eschopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

synergická 
Síť pro export, rozšíření finančních 
služeb pro český export exportní 

akademie. 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte 

text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Koncepce podpory malého a středního podnikání na období 2007-2013 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Hlavním cílem koncepce je zajistit konkurenceschopnost sektoru malých a středních 
podnikatelů působících v ČR a tím podpořit a zachovat další rozvoj schopností těchto podniků vytvářet nova pracovní místa, ovlivňovat 
ekonomický růst a vyrovnávat disproporce v rozvoji jednotlivých regionů. Dále má koncepce stanoveno několik dílčích cílů. Těmito cíli jsou: 
Zlepšit podmínky pro podnikání zejména v oblasti reálného zjednodušení v oblasti daňového systému, zakládání podniků a vymahatelnosti 
práva; Zvýšit kvalitu sektoru malých a středních podnikatelů posílením významu podniků střední i malé velikosti schopných působit jako 
objemově významní subdodavatelé velkých nadnárodních podniků, pronikat s finálními výrobky na zahraniční trhy i mimo EU, realizovat 
komerčně výstupy výzkumu a vývoje uskutečňovaného ve spolupráci s tuzemskými vědecko-výzkumnými institucemi a přispívat k rozvoji 
znalostní ekonomiky; Zachovat a dále posílit úlohu malých a středních podnikatelů jako tvůrce nových pracovních míst přispívajících ke 
snižování rozdílů v ekonomickém rozvoji regionů a jejich částí a podílejících se rozhodujícím způsobem na zabezpečení potřeb lokálních trhů 
zejména v oblasti služeb včetně cestovního ruchu, vzdělávání, zdravotnictví, stavebnictví a maloobchodu. Za tím účelem vytvářet podmínky pro 
získávání podpory i pro podnikatelské subjekty, které úspěšně podnikají již delší dobu na trhu; Vytvořit s využitím prostředků strukturálních 
fondů dlouhodobě udržitelný základ pro poskytování přímých podpor pro malé a střední podnikatele prostřednictvím záruk, zvýhodněných 
úvěrů a rizikového kapitálu a zvýšit tak současně zájem soukromého kapitálu, zejména bank, na financování rozvoje těchto podnikatelů, 
zejména na modernizaci technického vybavení malých a středních podniků (hmotný a nehmotný investiční majetek); Výrazně rozšířit s využitím 
strukturálních fondů infrastrukturu pro rozvoj podnikání prostřednictvím vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a klastrů; 
Integrovat v účelné míře v rámci celoplošných programů podpory průřezové a regionální priority, zejména zvyšování zaměstnanosti, zvýšit 
přehlednost a snížit administrativní náročnost získávání a využívání podpor pro malé a střední podnikatele.  Tyto cíle jsou následně 
konkretizovány směry realizace Koncepce. Jedná se o zlepšování podnikatelského prostředí (zjednodušení daňové legislativy a snižování 
administrativy, posuzování dopadu navrhované legislativní změny na malé a střední podnikatele, promítání požadavků legislativy EU v oblasti 
ekologie, DPH a spotřebních daní na pohonné hmoty do národní legislativy v potřebném rozsahu, úpravy DPH, zveřejňování právních předpisů 
před datem jejich účinností v dostatečném předstihu, snižování daňového a dalšího finančního zatížení podnikatelů, zjednodušování daňové 
legislativy, zavedení všeobecné editační povinnosti daňových orgánů, zavedení měření administrativní zátěže podnikatelů, odstranění 
nadbytečných informačních povinností, posílení práva věřitelů a vytvoření podmínek pro konstruktivní postupy řešení insolvence podnikatelů i 
osob, provádění důsledného monitoringu chování velkých podniků z hlediska dodržování pravidel hospodářské soutěže, dodržování režimu pro 
dovoz zboží a celních, daňových, technických a zdravotních předpisů, stimulování podnikatelů a zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace včetně 
daňových úlev, podpora rozvoje normalizace a metrologie. Dalším směrem je Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury pro rozvoj malého a 
středního podnikání (stabilizace, specializace a kooperace institucí podílejících se na poskytování podpor pro MSP, rozvoj Informačních míst pro 
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podnikatele ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky,- zvyšování přehlednosti centralizovaného poskytování informací 
prostřednictvím portálu BusinessInfo, plné pokrytí všech typů podpůrných aktivit tímto portálem, zvyšování dostupnosti prostor pro podnikání 
restrukturalizací a revitalizací starých průmyslových zón, nepotřebných vojenských objektů, objektů občanské vybavenosti na sídlištích apod., 
vytváření nových průmyslových zón a rozvoji již dříve vytvořených, zvyšování kvality a rozsahu finančně dostupného základního 
podnikatelského poradenství pro podnikatele v různém stádiu rozvoje, zpřístupnění přehledu výzkumných a vývojových kapacit 
specializovaných na příslušné oblasti pro malé a střední podnikatele, podpora sdružování malých a středních podniků, rozvoj jejich 
subdodavatelského potenciálu ve vztahu k velkým nadnárodním společnostem a vytváření klastrů, rozvoj lidských zdrojů pro internacionalizaci, 
zvyšování zapojení malých a středních podnikatelů do systému partnerství veřejného a soukromého sektoru, rozvoj infrastruktury pro 
průmyslový výzkum, vývoj a inovace.  Třetím směrem je Přímá podpora malým a středním podnikatelům (zvýšení využití nástrojů 
zabezpečujících přístup malých a středních podnikatelů ke kapitálu, orientace dotační formy především na rozvoj znalostní ekonomiky a 
podporu poradenských, informačních a vzdělávacích služeb, integrace plošně zaměřené podpory podnikatelských projektů zvyšujících 
konkurenceschopnost malých a středních podnikatelů s regionální podporou, podpora rozvoje výrobků s vyšší finalitou a lepším zhodnocením 
vstupů a příznivějším vlivem na životní prostředí.  Posledním je Nástroje přímé podpory podnikatelů a rozvoje infrastruktury podnikání a jejich 
financování (cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěry, úvěry se sníženou úrokovou sazbou a podřízené úvěry, dotace a kapitálové vstupy; 
rozvoj infrastruktury pro podnikání formou dotací, speciální dotační programy zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti, realizaci inovací, 
vstup do podnikání, podporu vstupu na zahraniční trhy, podporu rozvoje lidských zdrojů,  úspory energií, využívání obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie, podporu rozvoje lidských zdrojů, poradenství, certifikace, design, podpory přípravy projektů pro výzkum a vývoj v rámcových 
programech EU, podpora internacionalizace.). 

Základní deskripce vazeb:   Z charakteru všech výše uvedených cílů analyzované koncepce vyplývají různé typy vazeb, které existují mezi těmito 
cíli a konkrétními cíli a prioritami NSRR. Vyskytují se v tomto případě jak vazby konkretizující, kdy jsou navrhované aktivity přímo podporovány 
některým z OP, tak i vazby doplňkové, kdy cíle koncepce předpokládají dotvoření rámce či prostředí, v němž pak budou podpory zaměřené na 
podporu rozvoje malého a středního podnikání na území ČR realizovány, respektive doplňují okruh opatření podpořených strukturálními fondy. 
Pokud jde o konkrétní OP, na něž jsou vazby nejčastěji zaměřeny, jedná se o OP Podnikání a inovace.  
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní 

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zlepšování 
podnikatelské
ho prostředí 

Konkurence

schopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Dílčí opatření směřující k úpravě 
podnikatelského prostředí 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Rozšiřování a 
zkvalitňování 
infrastruktury 

pro rozvoj 
malého a 
středního 
podnikání 

Konkurence

schopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizující 

Rozvoj podnikatelské infrastruktury, 
brownfields určených k podnikání, 

poradenských služeb, klastry, rozvoj 
infrastruktury pro průmyslový 

výzkum, vývoj a inovace. 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Rozšiřování a 
zkvalitňování 
infrastruktury 

pro rozvoj 
malého a 
středního 
podnikání 

Konkurence

schopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Rozvoj podpůrných institucí, 
kooperace s Hospodářskou 

komorou, internetový portál, PPP  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Přímá podpora 
malým a 
středním 

podnikatelům 

Konkurence

schopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Nastavení přístupu MSP 
k soukromým a veřejným zdrojům, 
nastavení mechanismů podpory, 
provázání s regionální politikou  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní 

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Nástroje přímé 
podpory 

podnikatelů a 
rozvoje 

infrastruktury 
podnikání a 

jejich 
financování 

Konkurence

schopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizující 

investičně zaměřené projekty 
zaměřené na  zvyšování 
konkurenceschopnosti,  

realizace inovací, vstup do 
podnikání, podporu vstupu na 

zahraniční trhy, podpora 
rozvoje lidských zdrojů,  

 úspory energií, využívání 
obnovitelných a druhotných zdrojů 

energie 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Nástroje přímé 
podpory 

podnikatelů a 
rozvoje 

infrastruktury 
podnikání a 

jejich 
financování 

Konkurence

schopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 
Podpora 

rozvoje lidských zdrojů 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Nástroje přímé 
podpory 

podnikatelů a 
rozvoje 

infrastruktury 
podnikání a 

jejich 
financování 

Konkurence

schopnost 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Poradenství,certifikace, design, 
podpora přípravy projektů pro 
výzkum a vývoj v rámcových 

programech EU,  podpora 
internacionalizace 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Hlavním cílem Programu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury je 
definovat základní pravidla podpory rozvoje podnikatelské infrastruktury. Cílem je zároveň stanovit podmínky pro poskytování podpory obcím, 
krajům nebo podnikatelským subjektům na jednotlivé projekty výstavby a regenerace nemovitostí pro podnikání, včetně příslušné 
infrastruktury. Posláním Programu je přispět ke vzniku a rozvoji funkčního trhu nemovitostí pro podnikání, ke zkvalitnění podnikatelské 
infrastruktury a ke zlepšování investičního a životního prostředí ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti rozvoje jednotlivých území. Cílem 
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury je rovněž zajistit nutné předpoklady a podmínky pro realizaci především 
strategických projektů v oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb, technologických center a výzkumu. Účelem Programu je 
přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti investičního prostředí zejména v hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionech a k 
vytváření předpokladů pro vznik nových pracovních míst. Dílčím cílem je rovněž podpora regenerace nevyužívaných průmyslových zón a 
nemovitostí (tzv. brownfieldů) ve smyslu zajištění trvale udržitelného rozvoje v ČR. Dokument dále obsahuje hlavní oblasti podpory rozvoje 
podnikatelské infrastruktury, které je možno považovat za hlavní priority strategie. Konkrétně se jedná o “Podprogram příprava a rozvoj 
podnikatelských zón”, “Podprogram regenerace nevyužívaných území – brownfieldů”, “Podprogram Výstavba a rekonstrukce objektů” a 
“Podprogram marketing a management Podnikatelských nemovitostí”. 

Základní deskripce vazeb:   Jednotlivé aktivity v rámci hlavních záměrů programu se primárně zaměřují na podporu zvyšování kvality 
podnikatelského prostředí, především na zvyšování kvality a dostupnosti podnikatelské infrastruktury. Zaměření těchto cílů podporuje 
naplňování priority NSRR Konkurenceschopný podnikatelský sektor, kde je zvyšování kvality podnikatelského prostředí definováno jako jedna 
z hlavních priorit. Rozvoj podnikání prostřednictvím zlepšování kvality prostředí pro podnikatelské subjekty může zároveň přispět k růstu 
zaměstnanosti. Hlavní cíle programu tak mohou sekundárně přispět i k naplňování priority Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. 
Naplnění hlavních priorit dokumentu vytváří doplňkový vztah k hlavním cílům a opatřením NSRR, jejich realizace může přispět k dosažení těchto 
cílů.  
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Příprava a rozvoj 
podnikatelských 

zón  

Konkurenc

eschopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizující 
Podpora budování podnikatelských 

zón 
Ano Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Příprava a rozvoj 
podnikatelských 

zón  

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanost

i a 
zaměstnateln

osti 

synergická 
Při naplňování priority je vhodné 

sledovat dopady na zvyšování 
zaměstnanosti v území  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Výstavba a 
rekonstrukce 

objektů  

Konkurenc

eschopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Podpora výstavby podnikatelských 
objektů a jejich rekonstrukce 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Výstavba a 
rekonstrukce 

objektů  

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanost

i a 
zaměstnateln

osti 

synergická 
Při naplňování priority je vhodné 

sledovat dopady na zvyšování 
zaměstnanosti v území 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Marketing a 
management 

podnikatelských 
nemovitostí 

Konkurenc

eschopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesc
hopný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Management v oblastech 
podnikatelských nemovitostí 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb  

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Účelem Programu je podpora hospodářského rozvoje České republiky formou podpory investičních 
projektů zaměřených na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem, vedoucích ke zvýšení 
mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky v oblasti inovací, informačních technologií a strategických služeb, a na podporu vytváření nových 
pracovních příležitostí, a to s důrazem na méně rozvinuté regiony České republiky. V rámci tohoto program nejsou přímo definovány žádné další cíle či 
prioritní oblasti. Pro níže uvedenou analýzu vazeb cílů tohoto programu s programy politiky HSÚS je proto nezbytné vymezit vlastní pracovní cíle tohoto 
Rámcového programu. Jako pracovní cíle proto v souladu se stanoveným účelem programu můžeme vymezit podporu technologických center, podporu 
center strategických služeb a podporu tvorby nových pracovních míst. S těmito ve vazbě na hlavní účel programu vymezenými pracovními cíli budeme 
pracovat I při následujících analýzách. 
Základní deskripce vazeb:   Cíle analyzovaného Rámcového programu se zaměřují zejména na podporu progresivních technologií a aktivit s vysokou přidanou 
hodnotou a velkým exportním potenciálem vedoucím ke zvýšení konkurenceschopnosti v následujících oblastech: inovace, informační technologie a 
strategické služby. Všechny tyto činnosti jsou spolu s dalšími aktivitami zaměřenými na oblast inovací a zavádění nových technologií patři mezi činnosti 
podporované Operačním programem Podnikání a inovace. Vazby mezi výše vymezenými pracovními cíli analyzovaného programu s cíli a prioritami NSRR 
jsou proto přímé, tedy v rámci níže používané klasifikace vazeb konkretizující.  

Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podpora 
technologickýc

h center 

Konkurenc

eschopnost 

Konkurencescho
pná česká 

ekonomika 

Konkurenceschop
ný podnikatelský 

sektor 
konkretizující 

Podpora rozvoje technologických center 
představuje podporu 

konkurenceschopnosti podnikatelského 
sektoru, který je přímo podporován 

NSRR. 

Ano Ano 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 

Podpora center 
strategických 

služeb 

Konkurenc

eschopnost 

Konkurencescho
pná česká 

ekonomika 

Konkurenceschop
ný podnikatelský 

sektor 
konkretizující 

Podpora rozvoje technologických center 
představuje podporu 

konkurenceschopnosti podnikatelského 
sektoru, který je přímo podporován 

NSRR. 

Ano Ano 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 

Podpora tvorby 
nových 

pracovních míst 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizující 
Veřejná podpora formou dotace na 

školení a rekvalifikaci 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnanost 
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Název dokumentu:                  Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Hlavním cílem dokumentu je podpora „Zvyšování pocitu bezpečí jednotlivých občanů a 
zároveň snižování míry a závažnosti trestné činnosti“. Tyto cíle jsou v dokumentu následně konkretizovány v dílčích prioritách, které spočívají 
především ve snižování majetkové a násilné kriminality, v eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, v omezování příležitostí 
k páchání trestné činnosti, ve zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a v informování občanů o legálních možnostech ochrany před 
trestnou činností. Dokument rovněž definuje jednotlivé cílové skupiny, kterým bude v rámci plnění těchto priorit věnována významná 
pozornost. Mezi tyto cílové skupiny patří zejména mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, prvopachatelé trestných činů, recidivisté a 
sociálně vyloučené komunity. Dokument představuje také specifické cíle, kterým bude v prevenci kriminality v období 2008 až 2011 věnována 
pozornost. Patří sem: „Fungující a stabilní systém prevence kriminality na všech úrovních veřejné správy“, „Posilování kompetencí krajů a obcí 
při plánování a realizaci preventivních opatření“, „Systematická partnerská spolupráce mezi příslušnými orgány na všech úrovních veřejné 
správy“, „Zajišťování finančních zdrojů ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí a evropských fondů na realizaci úkolů vyplývajících ze 
Strategie“, „Zapojování širokého spektra subjektů do preventivních programů, do jejich přípravy, organizace a zabezpečení“, „Profesní 
stabilizace kvalifikovaných manažerů prevence kriminality na úrovni krajů a měst, kteří jsou vybaveni potřebnými kompetencemi“, „Profesní 
stabilizace kvalifikovaných pracovníků Policie ČR a obecní policie v oblasti prevence kriminality“. 

Základní deskripce vazeb:   Jednotlivé cíle a priority obsažené v dokumentu reflektují několik priorit a cílů NSRR. Vzhledem k charakteru řešené 
problematiky hraje významnou roli především veřejná správa na všech úrovních řízení. Jednotlivé aktivity tedy podporují přímo či 
zprostředkovaně zvyšování kompetencí ve veřejné správě s cílem zvyšování efektivity řešení jednotlivých problémů, což je jedním z hlavních 
záměrů tzv. smart administrativ. V jednotlivých cílech a opatřeních je významný důraz kladem rovněž na zvyšování partnerství a zapojování 
různých subjektů do realizace aktivit, což rovněž podporuje hlavní priority smart administration. Specifické cíle se rovněž zaměřují na zvyšování 
bezpečnosti jak ve městech, tak i ve venkovském prostředí. Naplňování těchto cílů přispěje k řešení socio-patologických jevů, podpoří sociální 
soudržnost a bude tak přispívat je zvyšování kvality života jak ve městech, tak i ve venkovském prostředí, kterého se rostoucí míra kriminality 
v posledních letech rovněž významně dotýká. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Fungující a stabilní systém 
prevence kriminality na všech 

úrovních veřejné správy 
Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
kauzální Nastavení systému  Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Fungující a stabilní systém 
prevence kriminality na všech 

úrovních veřejné správy 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Předcházení a řešení 
kriminality v případě 

různých sociálních skupin, 
stanovení úkolů pro činnost 

obecních orgánů, policie, 
škol v oblasti prevence  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Posílení kompetencí krajů a obcí 
při plánování a realizaci 
preventivních opatření 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administrati

on 

doplňkový 
vztah 

Posilování kompetencí 
územní samosprávy, 
vytváření koncepcí, 

spolupráce s dalšími aktéry 
v území    

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Posílení kompetencí krajů a obcí 
při plánování a realizaci 
preventivních opatření 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Přispívá k posilování sociální 
soudržnosti 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Systematická partnerská 
spolupráce mezi příslušnými 

orgány na všech úrovních 
veřejné správy 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administrati

on 

doplňkový 
vztah 

Nastavení vertikální a 
horizontální spolupráce 
v rámci systému veřejné 
správy i s dalšími aktéry 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajištění finančních zdrojů ze 
státního rozpočtu, z rozpočtu 

krajů a obcí a evropských fondů 
na realizaci úkolů vyplývajících ze 

Strategie 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administrati

on 

doplňkový 
vztah 

Zajištění zdrojů financování 
pro realizaci jednotlivých 

cílů 
Ne Zvolte položku. 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zapojování širokého spektra 
subjektů do preventivních 

programů, do jejich přípravy, 
organizace a zabezpečení  

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Podpora participace 
různých typů aktérů na 

preventivních programech 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Profesní stabilizace 
kvalifikovaných manažerů 

prevence kriminality na úrovni 
krajů a měst, kteří jsou vybaveni 

potřebnými kompetencemi.  

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administrati

on 

konkretizu
jící 

Vzdělávání odpovědných 
pracovníků 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Profesní stabilizace 
kvalifikovaných manažerů 

prevence kriminality na úrovni 
krajů a měst, kteří jsou vybaveni 

potřebnými kompetencemi.  

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 
Možnost vzdělávání, školení 

ostatních aktérů v území 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:               Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration  

v období 2007 - 2015 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Hlavním cílem strategického „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ je 
podpora realizace koordinovaného a efektivního způsobu kontinuálního zlepšování veřejné správy a veřejných služeb. Výchozím předpokladem 
pro realizace jednotlivých aktivit definovaných v dokumentu je přesvědčení, že prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a 
veřejných služeb můžeme podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Tento předpoklad je definován v globálním cíli 
strategie: „Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života 
občanů“. Zvyšování role veřejné správy a důraz na její profesionalizaci je v tomto smyslu chápán jako nedílná součást politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti. V dokumentu jsou specifikovány strategické cíle, které by měly napomoci k dosažení hlavního cíle strategie. Patří mezi ně 
zejména „Zkvalitnění tvorby a implementace jednotlivých veřejných politik“, „Zlepšení a zjednodušení regulatorního prostředí a vytvoření 
atraktivního prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory“, „Zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, snížení finančních nároků 
na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy“, „Přiblížení veřejné služby občanovi, zajištění jejich maximální 
dostupnosti a kvality“ a „Zkvalitnění činnosti justice“. K naplnění těchto cílů má sloužit celá řada opatření, kromě jiného např. racionalizace 
administrativních procedur s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizace byrokratických prvků uvnitř veřejné správy, 
dále zavedení systémů strategického plánování ve státní správě a zajištění jeho provázanosti na finanční řízení, zlepšení a zjednodušení 
regulatorního prostředí a vytvoření atraktivního prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory, reforma legislativního procesu s cílem 
učinit tvorbu regulace transparentní, zavést hodnocení dopadu regulace, zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na 
chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy, zavést systémy řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné 
správy, zajistit adekvátní využívání ICT, zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě a další. Dokument dále obsahuje specifické 
cíle, které konkretizují naplňování strategických.   

Základní deskripce vazeb:   Jednotlivé cíle a záměry strategie přímo naplňují jednu z hlavních priorit NSRR, tzv. “Smart administration”. Z tohoto 
důvodu má celá řada cílů a priorit v dokumentu přímou vazbu k této prioritě a přímo tuto prioritu implementuje v návrzích různých opatření. 
Hlavní záměry dokumentu však mají silné vazby i na další cíle a priority NSRR. Vedle zvyšování kvality řízení ve veřejné správě se celá řada cílů 
týká i otázek zvyšování kvality podnikatelského prostředí a tedy i zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů, Cíle zaměřené na 
zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb podporují naplňování priority sociální soudržnost ve smyslu zvyšování dostupnosti služeb pro 
všechny relevantní sociální skupiny. Součástí opatření obsažených v dokumentu je rovněž podpora zavádění moderních komunikačních nástrojů 
do výkonu agendy veřejné správy a specificky i justice, což přispívá i k rozvoji informační gramotnosti různých skupin obyvatelstva, stejně tak 
jako úředníků ve veřejné správě.    
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zkvalitnit tvorbu a 
implementaci politik 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující 
Jednotlivé strategické i specifické 
cíle mají přímou vazbu na hlavní 

cíle NSRR. 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
IOP 

Zkvalitnit tvorbu a 
implementaci politik 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující 
Jednotlivé strategické i specifické 
cíle mají přímou vazbu na hlavní 

cíle NSRR. 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

 Zlepšit a zjednodušit 
regulatorní prostředí a 

vytvořit atraktivní 
prostředí pro 

podnikatele, domácí i 
zahraniční investory. 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

doplňkový 
vztah 

Analýza stávajících regulací a 
následné odstranění nadbytečné 

regulace; 
reforma legislativního procesu 
zavedení hodnocení dopadu 

regulace 

Ne Ne 
Klepněte 
sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zefektivnit činnost úřadů 
veřejné správy, snížit 

finanční nároky na chod 
administrativy a zajistit 

transparentní výkon 
veřejné správy. 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující 

Vzdělávání pracovníků ve veřejné 
správě a zvyšování jejich 

kvalifikace, řízení lidských zdrojů, 
boj s korupcí a podpora 

transparentnosti, nastavení 
systémů kvality a jejího 

hodnocení 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Zefektivnit činnost úřadů 
veřejné správy, snížit 

finanční nároky na chod 
administrativy a zajistit 

transparentní výkon 
veřejné správy. 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání synergická 

Vzdělávání pracovníků ve veřejné 
správě a zvyšování jejich 

kvalifikace umožní naplnit hlavní 
záměry NSRR 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zefektivnit činnost úřadů 
veřejné správy, snížit 

finanční nároky na chod 
administrativy a zajistit 

transparentní výkon 
veřejné správy. 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující 

Využívání ICT, vznik centrálních 
registrů umožňující sdílení dat 

orgány veřejné moci a snadnou 
komunikaci s občany 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Zefektivnit činnost úřadů 
veřejné správy, snížit 

finanční nároky na chod 
administrativy a zajistit 

transparentní výkon 
veřejné správy. 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
informační 
společnosti 

synergická 

Realizace aktivit v rámci této 
priority podpoří naplňování 
priority rozvoj informační 

společnosti NSRR 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Přiblížit veřejné služby 
občanovi, zajistit jejich 

maximální dostupnost a 
kvalitu. 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující 

Podpora rozvoje e-
Governmentelektronizace, 

využívání internetu, kontaktní 
místa veřejné správy 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Přiblížit veřejné služby 
občanovi, zajistit jejich 

maximální dostupnost a 
kvalitu. 

Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
informační 
společnosti 

synergická 

Realizace aktivit v rámci této 
priority podpoří naplňování 
priority rozvoj informační 

společnosti NSRR 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Zkvalitnit činnost justice. 
Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administration 

konkretizující 

Systém elektronické justice, 
zefektivnění práce justice a 

zlepšení komunikace justice s 
veřejností 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Zkvalitnit činnost justice. 
Konkurenc

eschopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
informační 
společnosti 

synergická 

Realizace těchto opatření 
podpoří naplňování cílů NSRR ve 
smyslu zvyšování informačních 

kompetencí jak ve veřejné 
správě, tak i u jednotlivých 

občanů  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 
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Název dokumentu:                  Státní politika životního prostředí 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   SPŽP definuje čtyři prioritní oblasti. Pro tyto priority je stručně v dokumentu uveden vývoj 
problematiky a přehled hlavních problémů, které jsou dále rozpracovány do souborů dílčích cílů (16) a opatření (několik set). Dílčí cíle jsou následující: Pro 
prioritní oblast 1 ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti: 1.1 Zastavení poklesu biodiversity a 1.2 Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, 
revitalizace vodních biotopů. Priorita 2 Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady, jde o cíle: 2.1 Ochrana povrchových a 
podzemních vod (jakost a množství, zdroje pitné vody), 2.2 Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů, 2.3 Využívání obnovitelných zdrojů, 2.4 Snižování 
energetické a materiálové náročnosti výroby a zvýšení materiálového a energetického využití odpadů, a cíl 2.5 Odpovědné nakládání s nebezpečnými 
odpady. Pro prioritní oblast 3. Životní prostředí a kvalita života jsou stanoveny cíle:, 3.1 Snižování zátěže prostředí a populace toxickými kovy a organickými 
polutanty,  3.2 Snížení počtu (celkové rozlohy) území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší (acidifikace prostředí), 3.3 Ochrana životního prostředí a 
člověka před hlukem, 3.4. Environmentálně příznivé využívání krajiny, 3.5 Omezování antropogenních/průmyslových vlivů a rizik, a cíl 3.6. Ochrana životního 
prostředí před negativními účinky živelních událostí a následky krizových situací. Prioritní oblast 4. Ochrana klimatického systému Země a omezení 
dálkového přenosu znečištění ovzduší, zahrnuje cíle: 4.1 Snižování emisí skleníkových plynů (GHGs), 4.2 Snížení přeshraničních přenosů znečištění ovzduší, a 
4.3 Ochrana ozonové vrstvy Země. Některé z cílů jsou kvantifikovány, značná část cílů je definována kvalitativně. V části IV. jsou definovány cíle SPZP a 
environmentální požadavky pro jednotlivé sektorové politiky a sektory - energetickou politiku, těžbu nerostných surovin, průmysl, obchod, doprava, 
zemědělství a lesní hospodářství, ochrana a užívání vod, životní prostředí a zdraví, regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch (pro každý jednotlivý 
sektor je formulováno až několik desítek opatření s velmi rozdílnou, většinou však vysokou úrovní obecnosti. Nástroje k realizaci SPŽP jsou rozděleny do 
následujících skupin: 1. zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách životního prostředí, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, 2. právní nástroje, 3. 
ekonomické nástroje, 4. dobrovolné nástroje, 5. informační nástroje, 6. nástroje strategického plánování, 7. nástroje zapojování veřejnosti, 8. výzkum a 
vývoj, 9. mezinárodní spolupráce, 10. institucionální nástroje. 

Základní deskripce vazeb:   Cíle a priority Státní politiky životního prostředí mají vesměs přímou vazbu na jednotlivé prioritní osy v rámci priority 
NSRR Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí (OP Životní prostředí). Některé cíle (zejména související se snižováním emisí, obnovitelnými 
zdroji energie, energetickými úsporami a ochranou před environmentálními zátěžemi a riziky jsou rovněž v rámci NSRR podporovány 
intervencemi financovanými z dalších  operačních program (OP Podnikání a inovace, Regionální operační program atd.) 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Ochrana přírody, krajiny a 
biologické rozmanitosti, 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizu
jící 

Zlepšování stavu přírody a 
krajiny 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Ochrana přírody, krajiny a 
biologické rozmanitosti, 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Vymezování územních 
systémů ekologické stability,  

práce s územními plány   
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Ochrana přírody, krajiny a 
biologické rozmanitosti, 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Vytvořit systém financování 
managementu a kompenzací 

vlastníků pozemků pro 
ochranu stanovišť a druhů   

Ne Ne 
Program 
rozvoje 
venkova 

Zvolte 
položku. 

Udržitelné využívání 
přírodních zdrojů, 
materiálové toky a 
nakládání s odpady 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizu
jící 

Ochrana zdrojů podzemních 
vod, nakládání s odpady  

Ne Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Udržitelné využívání 
přírodních zdrojů, 
materiálové toky a 
nakládání s odpady 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizu
jící 

Zvyšování energetické 
efektivity výroby 

Ne Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Udržitelné využívání 
přírodních zdrojů, 
materiálové toky a 
nakládání s odpady 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Ochrana ložisek surovin Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Životní prostředí a kvalita 
života, 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizu
jící 

Snižování znečištění, 
odstraňování starých zátěží, 

předcházen a řešení 
environmentálních rizik 

Ne Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Životní prostředí a kvalita 
života, 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Snižování hlukové zátěže, 
regulace geneticky 

modifikovaných organismů  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Životní prostředí a kvalita 
života, 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 

konkretizu
jící 

Ochrana zelených prvků ve 
městech, zelené pásy   

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Životní prostředí a kvalita 
života, 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

konkretizu
jící 

Udržitelné hospodaření v 
krajině  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Životní prostředí a kvalita 
života, 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Podpora agroturistik, 
udržitelné formy zemědělské 

výroby   
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Ochrana klimatického 
systému Země a omezení 

dálkového přenosu 
znečištění ovzduší 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizu
jící 

Zlepšování kvality ovzduší, 
snižování emisí 

Ne Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Ochrana klimatického 
systému Země a omezení 

dálkového přenosu 
znečištění ovzduší 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizu
jící 

Snižování v podnikové sféře   Ne Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 
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Název dokumentu:                  Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Strategie vychází z Úmluvy o biologické rozmanitosti a směřuje ke třem cílům úmluvy, tj.: 1. 
ochrana biologické rozmanitosti, 2. udržitelné využívání složek biologické rozmanitosti, 3. spravedlivé a rovnoměrné rozdělování přínosů, plynoucích z 
využívání genetických zdrojů. Strategie je zpracována podle vzoru a v souladu se strategií ES. Je zachováno členění jednotlivých kapitol na strategická témata 
(ekosystémový přístup; ochrana in situ, ex situ; udržitelné využívání; apod.) a biodiverzitu v sektorových a složkových politikách (zemědělství, lesní 
ekosystémy, vodní a mokřadní ekosystémy, apod.) Pro jednotlivá strategická témata - tj. ochrana biodiversity in situ, invazní druhy, ochrana biologické 
rozmanitosti ex situ, genetické banky, udržitelné využívání, přístup ke genetickým zdrojům rozdělování přínosů z nich (ABS), ekosystémový přístup jako 
hlavní princip v péči o ekosystémy, identifikace významu biodiverzity, strategie výzkumu biodiverzity, výměna informací, výchova, vzdělávání a informování 
veřejnosti, biodiverzita a ekonomika - je vždy zpracován úvod do problematiky, popis současného stavu, problémové okruhy, navrženy cíle (cca 2-10 pro 
každé téma), a uvedeny související dokumenty. Stejně jsou strukturovány kapitoly, týkající se biodiverzity v sektorových a složkových politikách - tj. 
zemědělsky obhospodařované ekosystémy, lesní ekosystémy, travinné ekosystémy, vodní a mokřadní ekosystémy, horské ekosystémy, regionální politika a 
územní plánování, doprava, energetika, cestovní ruch, změna klimatu a biodiverzita, mezinárodní spolupráce. Cíle nejsou kvantifikovány ani nejsou 
rozpracovány do konkrétních opatření. 

Základní deskripce vazeb:   Priority a cíle Strategie mají obvykle přímou vazbu k prioritě NSRR Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí. Řada 
z navrhovaných opatření nicméně spočívá v přípravě návrhů úprav v metodické oblasti, legislativy, plánování, výkonu státní správy apod. Pouze 
část opatření představuje intervence ke zlepšování fyzického stavu životního prostředí, či přípravě a výstavbě související infrastruktury – tato 
opatření jsou v rámci NSRR podporována Operačním programem Životní prostředí. Významnou součást Strategie tvoří cíle, respektive opatření 
v oblasti podpory výzkumu a sledování biodiverzity – tato opatření mohou být podporována z Operačního programu Věda a výzkum pro 
inovace. Řada opatření Strategie má rovněž nepřímý vztah k dalším prioritám NSRR (např. Zvýšení dostupnosti dopravou, či Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu) kterým stanovuje podmínky a omezení pro jejich realizaci. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě NSRR 

Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Ochrana 
biologické 

rozmanitosti 
in situ 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Monitoring, péče o chráněná území, 
tvorba politiky, standardizace přístupů 
k plánům péče, péče o chráněná území 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Invazní 
druhy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Vytvořit seznam druhů, stanovit prioritní 
druhy a oblasti, kde bude přistoupeno k 

regulaci a potlačení invazních druhů, 
vzdělávací program, informování 

veřejnosti 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Ochrana 
biologické 

rozmanitosti 
ex situ 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Zoologické zahrady, záchranné programy 
Zvolte 

položku. 
Zvolte položku. 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Genetické 
banky 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

konkretizující Patentová ochrana Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Genetické 
banky 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Dopracovat legislativní rámec Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Udržitelné 
využívání 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Formulování strategie, zahrnutí do 
koncepcí resort, indikátory biologické 

rozmanitosti apod. 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě NSRR 

Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Přístup ke 
genetickým 
zdrojům a 

rozdělování 
přínosů z 
nich (ABS) 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Analýza, rešerše vývoje legislativy ABS Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Ekosystémo
vý přístup 
jako hlavní 
princip v 

péči o 
ekosystémy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Aplikovat zásady ekosystémového 
přístupu v základních typech ekosystémů 

v ČR, podporovat adaptivní péči 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Nerekultivov
ané plochy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Vytvoření podmínek (legislativa, 
metodika) pro management 

nerekultivovaných ploch (skládky, 
výsypky, znečištěné vodoteče), 

legislativní podpora vzniku podmínek pro 
vědecký výzkum těchto ploch 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Identifikace 
a 

monitorován
í biodiverzity 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Rozvoj systému monitoring, indikátory, 
vznik celostátní monitorovací sítě s 

koordinančním pracovištěm  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Strategie 
výzkumu 

biodiverzity 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Zlepšení podmínek pro výzkum 
biodiverzity 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě NSRR 

Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Výměna 
informací 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

konkretizující 

Rozvoj informačních systémů a vědecké a 
technologické spolupráce, portál ochrany 
přírody, informační systém o biologické 

bezpečnosti a národní databáze 
informací o agrobiodiverzitě 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Výchova, 
vzdělávání a 
informování 

veřejnosti 

Konkurence

schopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Vzdělávací program pro veřejnost, 
politickou reprezentaci, program 

environmentální výchovy a vzdělávání, 
spolupráce MŽP a MZE a MŽP a MK 

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Biodiverzita 
a ekonomika 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Analýza, návrhy ekonomických nástrojů v 
oblasti ochrany přírody 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zemědělsky 
obhospodař

ované 
ekosystémy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Zlepšování stavu přírody a krajiny, šetrné 
zemědělské hospodařen, ochrana 

travních porostů, podpora hospodaření 
menších subjektů a místních vlastníků 

půdy, obnova remízků, liniová a 
mimolesní zeleň  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Lesní 
ekosystémy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Tvorba podmínek pro zlepšení lesního 
hospodařen, zachovat výměru lesů, 

podpora alternativních metody tvorby 
lesních hospodářských plánů, podporovat 
přirozenou obnovu, informovat veřejnost 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Travinné 
ekosystémy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 

Péče o lokality, udržet porosty s vysokou 
rozmanitostí druhů, účinné regulační 
zásahy,  trvalý monitoring zbytkových 

biotopů apod. 

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě NSRR 

Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Vodní a 
mokřadní 

ekosystémy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 

Péče o lokality, infrastrukturu, 
protipovodňová opatření,  čištění 
odpadních vod, revitalizace toků, 

udržitelné využívání vodních zdrojů, 
ochránit mokřadní ekosystémy, zabránit 

devastaci, záchranné programy 
ohrožených rostlin a živočichů  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Horské 
ekosystémy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Management zalesňování, rozvoj 
usměrňovat prostřednictvím územního 
plánování, bránit vertikálním stavbám, 

monitorovat vývoj biodiverzity   

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Regionální 
politika a 
územní 

plánování 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovskýc

h oblastí 

doplňkový 
vztah 

Využívání prostředků strategického a 
územního plánování na všech úrovních 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Regionální 
politika a 
územní 

plánování 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Využívání prostředků strategického a 
územního plánování na všech úrovních 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Doprava 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 

doplňkový 
vztah 

Stanovení podmínek pro rozvoj dopravní 
sítě, dělba práce ve prospěch šetrnějších 

forem dopravy,  podpora opatření ke 
snížení vlivů dopravy na biodiverzitu, 

vymezení podmínek pro realizaci 
dopravních staveb  

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Doprava 

Doprava 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
konkretizující 

Doplňovat zařízení pro zprůchodnění 
komunikací pro volně žijící živočichy 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Doprava 
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Vybrané 
hlavní 

relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě NSRR 

Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Energetika 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Stanovení podmínek pro využívání a 
výstavbu energetických zdrojů, zvýšit 

podíl obnovitelných zdrojů 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Energetika 
Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Konkurence
schopný 

podnikatels
ký sektor 

synergická 
Vazba na snižování energetické 

náročnosti 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Cestovní 
ruch 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 
Podpora infrastruktury a nabídky 

ekologicky šetrného cestovního ruchu 
Ano Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Změna 
klimatu a 

biodiverzita 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

nepokryté 
místo 

Podpora výzkumu v oblasti změn klimatu, 
odhad dopadů, adaptační opatření 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Mezinárodní 
spolupráce 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Rozvoj kapacit pro mezinárodní 
spolupráci v oblasti ochrany biodiverzity  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Plán odpadového hospodářství 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Závazná část Plánu je součástí právního řádu ČR a tvoří přílohu nařízení vlády o POH ČR; 
řeší v obecné rovině předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů a bezpečné odstraňování odpadů, dále stanoví specifické zásady, cíle a 
opatření k omezování množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností; řešení je zaměřeno zejména na odpady a činnosti vyjmenované v § 42 
zákona o odpadech. Plán formuluje celkem 31 závazných cílů ve třech kategoriích: Základní strategické cíle (3), hlavní cíle (18) a dílčí cíle (10). 
Pouze Základní strategické cíle mají obecnější záběr, hlavní a dílčí cíle směřují vesměs k jednotlivým specifickým typům odpadů či konkrétním 
problémům odpadového hospodářství. Cíle jsou zpravidla kvantifikované, respektive kvantifikovatelné pomocí souvisejících indikátorů. 
Základními strategickými cíli jsou: Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, Maximální využívání odpadů 
jako náhrady primárních přírodních zdrojů, a Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. Příkladem 
hlavních cílů může být: Odstranění odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo jejich dekontaminaci do roku 2010, Dosáhnout u použitých 
průmyslových Ni−Cd akumulátorů úplného využití kovové substance do 31. 12.2005, či Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do 
složek životního prostředí, a další. Z dílčích cílů lze jmenovat např. Nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních 
prostředků a nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů ze státních prostředků, Zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a 
elektronických zařízení na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31.12.2006, či  Uzavřít a rekultivovat skládky, které nejsou dlouhodobě 
schopny plnit zákonné požadavky na provoz a technický stav, a další.   

Základní deskripce vazeb:   Priority Plánu mají přímou vazbu k prioritě NSRR Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí. Jsou naplňovány 
zejména prostřednictvím OP Životní prostředí, prioritní osou Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. 
Synergické efekty podporující plnění cílů Plánu vyplývají z implementace intervencí NSRR směřujících k zvyšování materiálové a energetické 
účinnosti v průmyslové výrobě a podpoře výzkumu a vývoje v této oblasti v rámci OP Podnikání a inovace, respektive OP VaVpI.    
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Snižování měrné 
produkce odpadů 

nezávisle na úrovni 
ekonomického růstu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a zlepšení 
kvality životního 

prostředí 
konkretizující 

Snižování jednotlivých 
kategorií odpadů 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Snižování měrné 
produkce odpadů 

nezávisle na úrovni 
ekonomického růstu 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurenceschop
ný podnikatelský 

sektor 
synergická 

Modernizace technologií a 
zavádění inovací do 

výroby 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Maximální využívání 
odpadů jako náhrady 

primárních 
přírodních zdrojů 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a zlepšení 
kvality životního 

prostředí 
konkretizující 

Vytvoření integrovaných 
systémů nakládání 

s dopady a jejich propojení 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Maximální využívání 
odpadů jako náhrady 

primárních 
přírodních zdrojů 

Konkurence

schopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Podpora kapacit 
V&V pro inovace 

synergická 
Vývoj recyklačních 

technologií 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Minimalizace 
negativních vlivů na 
zdraví lidí a životní 

prostředí při 
nakládání s odpady 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a zlepšení 
kvality životního 

prostředí 
konkretizující 

Zkvalitnění nakládání 
s odpady, skládky a další 

infrastruktura, 
odstraňování starých 
ekologických zátěží 

Ne Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 
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Název dokumentu:                  Politika ochrany klimatu v ČR 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Cílem této Politiky je snížení emisí skleníkových plynu o 20 % mezi roky 2005 a 2020. V 
absolutním vyjádření se jedná o 28 Mt CO2ekv. Jestliže už nyní existují opatřeni a nástroje vedoucí (mimo jiné) k systematickému snižování emisí 
skleníkových plynů, pak Politika ochrany klimatu přispívá k jejich důslednějšímu provádění, monitorování, vyhodnocování a úpravě jejich parametrů 
tak, aby byly ještě účinnější. Vedle toho navrhuje další opatření a nástroje jak ke snižování emisí skleníkových plynů, tak v oblasti adaptace na změnu 
klimatu. Cíle a nástroje k jejich dosažení jsou stanoveny zejména pro oblasti průmyslu (snižování emisí z průmyslové výroby, obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů); energetiky (zvyšování účinnosti stávajících zdrojů, výstavba plynových elektráren, využití obnovitelných 
zdrojů energie, jaderná energetika ad.); konečné spotřeby energie (snižování energetické náročnosti budov, energeticky úsporné spotřebiče, 
energetický management, využití dřeva ve stavebnictví, a energeticky úsporné osvětlení); dopravy (zvyšování energetické účinnosti dopravy, využívání 
alternativních paliv a pohonu, podpora využívání klimaticky šetrné dopravy); a zemědělství a lesnictví (omezování produkce metanu v zemědělství, 
zalesňování, vázání uhlíku v orné půdě, vyšší efektivita zemědělské produkce a podpora ekologického zemědělství). Opatření Politiky jsou rozdělena 
do řady tematických okruhů, které jsou dále strukturovány: téma PRŮMYSL A EMISNÍ OBCHODOVÁNÍ zahrnuje 1. Snižování emisí z průmyslové 
výroby,  2. Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS). Téma ENERGETIKA zahrnuje okruhy: 1. Současná situace ve výrobě a 
spotřebě energií, 2. Zvyšování účinnosti stávajících zdrojů a nahrazování stávajících bloků novými, 3. Výstavba plynových elektráren, 4. Využití 
obnovitelných zdrojů energie,  5. Jaderná energetika, a 6. Dopad opatření na snížení emisí na celkovou výrobu elektřiny a tepla. Téma KONEČNÁ 
SPOTŘEBA ENERGIE obsahuje: 1. Snižování energetické náročnosti budov, 2. Energeticky úsporné spotřebiče, 3. Procesy energetického management, 
4. Využití dřeva ve stavebnictví, a 5. Energeticky úsporné osvětlení. Tematický okruh DOPRAVA obsahuje témata: 1. Zvyšování energetické účinnosti 
dopravy, 2. Využívání alternativních paliv a pohonů, 3. Podpora využívání klimaticky šetrné dopravy. Okruh ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ: 1. Omezování 
produkce metanu v zemědělství, 2. Zalesňování, 3. Vázání uhlíku v orné půdě, 4. Vyšší efektivita zemědělské produkce a podpora ekologického 
zemědělství. Některé další tematické okruhy jsou shrnuty v doplňující kapitole, jde o  témata: Odpadové hospodářství, Úloha měst a obcí v ochraně 
klimatu, a Věda, výzkum a vzdělávání.    

Základní deskripce vazeb:   Charakter vazeb je smíšený, jednotlivé cíle Politiky jsou zpravidla naplňovány současně různými prioritami NSRR. V rámci 
NSRR jsou přímo podporovány zejména aktivity investičního charakteru směřující ke snižování emisí z podniků a domácností, energetickým úsporám v 
průmyslu,vytápění, a dopravě, a investice do rozvoje dopravní infrastruktury a veřejné dopravy (zejména prostřednictvím OP Životní prostředí, OP 
Doprava, a Regionálních OP). Řada opatření Politiky je neinvestičního charakteru – změny legislativy v oblasti daní, technických norem apod., a není 
NSRR podporována, nicméně vytváří prostředí pro naplňování řady priorit NSRR (Konkurenceschopná ekonomika, Atraktivní prostředí, Vyvážený 
rozvoj území). 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

PRŮMYSL A 
EMISNÍ 

OBCHODOVÁNÍ 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Zlepšování kvality ovzduší a 

snižování emisí 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

PRŮMYSL A 
EMISNÍ 

OBCHODOVÁNÍ 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

synergická 
Zlepšování kvality ovzduší a 

snižování emisí 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 

ENERGETIKA 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Zvyšování účinnosti zdrojů energie, 

obnovitelné zdroje,  
Ano Ne 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

ENERGETIKA 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Zvyšování účinnosti zdrojů energie, 

obnovitelné zdroje,  
Ano Ne 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 

ENERGETIKA 
Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Konkurencescho
pný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Výstavba plynových a jaderných 
elektráren 

Ano Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

KONEČNÁ 
SPOTŘEBA 
ENERGIE 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Snižování energetické náročnosti 
budov a spotřebičů nástroji mimo 

HSÚS, vytváření norem 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

KONEČNÁ 
SPOTŘEBA 
ENERGIE 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Snižování energetické náročnosti 
především veřejných budov  

Ne Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

KONEČNÁ 
SPOTŘEBA 
ENERGIE 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Snižování energetické náročnosti 
v podnikatelské sféře 

Ne Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 

KONEČNÁ 
SPOTŘEBA 
ENERGIE 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
synergická 

Snižování energetické náročnosti 
budov 

Ano Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

ROPy 

KONEČNÁ 
SPOTŘEBA 
ENERGIE 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
synergická 

Snižování energetické náročnosti 
budov 

Ano Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

ROPy 

DOPRAVA 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
konkretizující 

Modernizace dopravní 
infrastruktury 

Ano Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Doprava 

DOPRAVA 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Regionální 
konkurencescho

pnost a 
zaměstnanost – 

hl.m. Praha 

konkretizující Rozvoj veřejné dopravy Ano Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Praha 
Konkurencesc

hopnost 

DOPRAVA 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Zvolte položku. konkretizující Rozvoj veřejné dopravy Ano Ano 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

ROPy 

DOPRAVA 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
synergická 

Modernizace dopravní 
infrastruktury, obslužnost veřejnou 

dopravou 
Ano Ne 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

ROPy 

DOPRAVA 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
synergická 

Modernizace dopravní 
infrastruktury, obslužnost veřejnou 

dopravou 
Ano Ne 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

ZEMĚDĚLSTVÍ A 
LESNICTVÍ 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Podpora ekologického zemědělství, 
snižování emisí ze zemědělské 

výroby 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Odpadové 
hospodářství 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující Nakládání s odpady Ano Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Úloha měst a 
obcí v ochraně 

klimatu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Zohlednění problematiky ochrany 
klimatu v politice obcí 

Ano Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

ROPy 

Úloha měst a 
obcí v ochraně 

klimatu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Zohlednění problematiky ochrany 
klimatu v politice měst 

Ano Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

ROPy 

Věda, výzkum a 
vzdělávání 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Podpora kapacit 
V&V pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Zohlednění problematiky klimatu v 
politice VaV  

Ne Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Výzkum a 
vývoj pro 
inovace 

Věda, výzkum a 
vzdělávání 

Zaměstnano

st 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 
Možnost naplnit prostřednictvím 

opatření v oblasti 
environmentálního vzdělávání  

Ne Ne 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Vzdělávání 
pro 

konkurencesc
hopnost 

Věda, výzkum a 
vzdělávání 

Zaměstnano

st 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující Podpora vzdělávací infrastruktury Ano Ano 
Klepněte sem 
a zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 
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Název dokumentu:                  Národní program snižování emisí ČR 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Globálním cílem Programu je snížit, s důrazem na podporu nových environmentálně 
šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zátěž životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit 
předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která plynou ze znečištění ovzduší. 
Specifické cíle Programu jsou: Plnit od určeného termínu (roku 2010) stanovené hodnoty národních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy 
dusíku, těkavé organické látky a amoniak, přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní limity, přispět ke snížení úrovně 
znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod platný cílový imisní limit. Konkrétní opatření (jedná se vlastně o priority) byla formulována s ohledem 
na existence dvou významných skupin zdrojů znečišťování ovzduší s rozhodujícím potenciálem pro snižování emisí (doprava a vytápění 
domácností). Vedle toho jsou navrženy výstupy, které vytváří rámec pro další snižování emisí znečišťujících látek a zlepšování kvality ovzduší. 
Návrhová část Programu je proto strukturována do osmi skupin opatření zohledňujících jak zaměření na specifické znečišťující látky tak hlavní 
sektory implementace opatření. Jsou to následující okruhy:  1 Úspory energie a podpora obnovitelných zdrojů, 2 Národní program snižování 
emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů, 3 Záměna paliv, 4 Snižování emisí těkavých organických látek, 5 Správná zemědělská 
praxe, 6 Snižování obsahu síry v pohonných hmotách, 7 Finanční podpora ekologizace městské hromadné dopravy, 8 Finanční podpora náhrady 
spalovacích zdrojů, energetických úspor a aplikace koncových zařízení ke snižování emisí.     

Základní deskripce vazeb:   Cíle a priority Programu mají vesměs přímé vazby k prioritě NSRR Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí. Řada 
aktivit Programu je naplňována prostřednictvím OP Životní prostředí, případně OP Podnikání a inovace (prioritní osou Efektivní energie). 
Některé cíle Programu jsou dále realizovány prostřednictvím synergií plynoucích z intervencí v rámci OP Doprava a ROPů – modernizace 
dopravní infrastruktury, včetně vytváření podmínek pro využití alternativních paliv v dopravě.  
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě NSRR 

Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Úspory energie a 
podpora obnovitelných 

zdrojů 

Atraktivní fyzické 

prostředí 
Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 

Snižování emisí z 
komerčních zdrojů i 

domácností, 
stanovení 

technických 
požadavků na 

spalovací zdroje 

Ano Zvolte položku. 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Úspory energie a 
podpora obnovitelných 

zdrojů 

Atraktivní fyzické 

prostředí 
Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Úspory energií a 
snižování emisí v 
podnikové sféře 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Národní program 
snižování emisí ze 
stávajících zvláště 

velkých spalovacích 
zdrojů 

Atraktivní fyzické 

prostředí 
Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Investice do 

snižování emisí z 
průmyslových zdrojů 

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Záměna paliv 
Atraktivní fyzické 

prostředí 
Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
konkretizující 

Alternativní paliva v 
dopravě 

Ne Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Doprava 

Snižování emisí těkavých 
organických látek 

Atraktivní fyzické 

prostředí 
Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Snižování emisí v 

průmyslu 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Správná zemědělská 
praxe 

Atraktivní fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovskýc

h oblastí 

doplňkový 
vztah 

Metodické pokyny, 
zásady pro 

zemědělskou výrobu  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě NSRR 

Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Snižování obsahu síry v 
pohonných hmotách 

Atraktivní fyzické 

prostředí 
Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Legislativní a 
metodologická 

opatření 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Finanční podpora 
ekologizace městské 
hromadné dopravy 

Atraktivní fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Vytvoření dotačních 
nástrojů obnovy 
vozového parku 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Finanční podpora 
náhrady spalovacích 

zdrojů, energetických 
úspor a aplikace 

koncových zařízení ke 
snižování emisí    

Atraktivní fyzické 

prostředí 
Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Vytvoření dotačních 
nástrojů, novelizace 

legislativy  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Hlavním cílem Strategie VUR ČR je do roku 2015 začlenit principy a tematické obsahy VUR 
jako přirozené součásti celoživotního učení do kurikulí na všech úrovních vzdělávacího systému ČR. Dílčí cíle Strategie VUR ČR vycházejí z 
identifikovaných problémových okruhů a jsou členěny dle základních etap vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání, vyšší odborné a 
VŠ, a další vzdělávání).   Systém implementace Strategie VUR ČR je popsán tzv. strategickými oblastmi, které specifikují klíčové aktivity 
implementace, včetně finančních zdrojů, monitoringu, propagace apod. Pro jednotlivé strategické oblasti jsou definována rámcová opatření. 
Konkretizace navržených opatření (včetně odpovědnosti za plnění a stanovení termínu plnění) bude součástí budoucích Akčních plánů 
Strategie.  Strategická oblast 1: Klíčová témata pro VUR (Klíčová témata VUR představují prioritní obsahy vzdělávání, které budou řešeny 
prostřednictvím Strategie. Při jejich formulování je důležité brát v úvahu vyvíjející se smysl konceptu udržitelného rozvoje, lokální a regionální 
specifika, ale i globální souvislosti daného tématu. Za účelem aktuálnosti klíčových témat VUR bude jejich specifikace vázána vždy na daný Akční 
plán Strategie.) Strategická oblast 2: Vzdělávací program (Vzdělávací programy (studijní programy, kurzy, semináře, školení apod.) v rámci 
formálního i neformálního vzdělávání, jejich tvorba či úprava, prosazování a realizace, jsou hlavním prostředkem k naplnění cílů Strategie.) 
Strategická oblast 3: Motivace pro realizaci VUR a účast na VUR (Důležitou součástí Strategie je efektivní motivace vzdělavatelů k začleňování 
klíčových témat a metod VUR do vzdělávacích programů a motivace různých cílových skupin k účasti na vzdělávání v UR.)  Strategická oblast 4: 
Koordinace, spolupráce, komunikace (Realizace Strategie předpokládá existenci efektivního koordinovaného systému vnitřní komunikace a 
spolupráce mezi gestory Strategie a dalšími aktéry její realizace a zahrnuje i odpovědnost za komunikaci vnější (např. zajištění komunikace se 
sekretariátem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj EHK OSN).) Strategická oblast 5: Vyhodnocování VUR, monitoring, indikátory (Realizace 
Strategie musí být průběžně vyhodnocována a následně upravována. Z tohoto důvodu Strategie předpokládá realizaci 3 následných Akčních 
plánů a sledování plnění Strategie prostřednictvím specifických indikátorů (ukazatelů).)  Strategická oblast 6: Publicita vzdělávacích aktivit 
zaměřených na UR (Součástí úspěšné realizace Strategie je i zajištění publicity a informování veřejnosti o existenci Strategie, o jejím cíli a 
přínosu. Tato strategická oblast zahrnuje využití různých médií, vytvoření vizuální identity, publikaci informačních a osvětových materiálů 
apod.)  A strategická oblast 7: Finanční rámec       

Základní deskripce vazeb:   Cíl Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj má přímou vazbu na prioritu NSRR Vzdělání. Vzhledem k zaměření 
Strategie na přípravu vzdělávacích programů pro udržitelný rozvoj a jejich začleňování do všech úrovní vzdělávacího systému ČR je 
implementace aktivit podporována zejména z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, doplňkově též z Operačních programů 
Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Životní prostředí. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Strategická 
oblast 1: Klíčová 
témata pro VUR 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání kauzální 
Identifikace a volba klíčových témat VUR, 

vymezení vztahu mezi EVVO a VUR v 
praktické rovině  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Strategická 
oblast 2: 

Vzdělávací 
program 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Příprava a rozvoj vzdělávacích programů 
určených pro jednotlivé stupně vzdělávacího 

systému, metodická podpora vědeckých a 
pedagogických pracovníků, tvorba a inovace 

metodických a didaktických materiálů 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Vzdělávání 
pro 

konkurencesc
hopnost 

Strategická 
oblast 2: 

Vzdělávací 
program 

Zaměstnanost Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
synergická Podpora rozvoje vzdělávacích kapacit Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Strategická 
oblast 2: 

Vzdělávací 
program 

Zaměstnanost Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovskýc

h oblastí 
synergická Podpora rozvoje vzdělávacích kapacit Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Strategická 
oblast 2: 

Vzdělávací 
program 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

synergická 
Podpora rozvoje kapacit environmenálního 

vzdělávání 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Strategická 
oblast 3: 

Motivace pro 
realizaci VUR a 
účast na VUR 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 

Stimulace poptávky po vzdělávání k udržitelnému 
rozvoji, stanovení kritérií pro hodnocení VUR, 
šíření dobré praxe jako vzorového přístupu ve 

VUR, zviditelnění organizací uplatňujících principy 
společenské odpovědnosti firem, a obcí 

zavádějících místní Agendy 21 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Strategická 
oblast 4: 

Koordinace, 
spolupráce, 
komunikace 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Ustanovení orgánů pro implementaci Strategie, 
vytvoření Akčního plánu Strategie, výměna 

zkušeností na národní a mezinárodní úrovni, 
vytváření sítí poradenských míst pro VUR v ČR   

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Strategická 
oblast 5: 

Vyhodnocování 
VUR, 

monitoring, 
indikátory 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Sestavení souboru specifických indikátorů, 
vyhodnocování Strategie, monitoring, 

reporting 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Strategická 
oblast 6: 
Publicita 

vzdělávacích 
aktivit 

zaměřených na 
UR 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Vytvoření a realizace komunikačního plánu 
pro VUR, zajištění publicity VUR,  

popularizace výsledků výzkumů z oblasti VUR 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

strategická 
oblast 7: 

Finanční rámec 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální 

Využití rámců podpory ze strukturálních fondů EU 
v programovém období 2007-2013 k přípravě, 

vývoji a pilotnímu zavedení programů VUR 
(zejména Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Operační program Výzkum 
a vývoj pro inovace, Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost a Operační program Životní 
prostředí), zajištění postupného přechodu na 
systematické financování aktivit oblasti VUR z 

relevantních národních zdrojů 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Státní program ochrany přírody a krajiny 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Programu rozpracovává jednotlivé cíle Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR a dále 
cíle vyplývající z mezinárodních úmluv, jichž je ČR účastníkem (Úmluvy o biologické rozmanitosti, Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní 
význam především jako biotopy vodního ptactva). Dokument formuluje řadu cílů a návazných opatření, které člení jednak dle jednotlivých 
hlavních typů ekosystémů, a jednak dle typů nástrojů ochrany přírody a krajiny. Skupiny cílů, respektive opatření, jsou tedy následující: Krajina, 
Lesní ekosystémy, Vodní a mokřadní ekosystémy, Horské ekosystémy, Agroekosystémy, Travinné ekosystémy, Urbánní ekosystémy, Chráněná 
území, a dále Legislativní nástroje, Ekonomické nástroje, Odborné informační nástroje, a Práce s veřejností. Pro každé opatření je stanoven 
termín splnění a zodpovědný resort. 

Základní deskripce vazeb:   Priority a cíle Programu mají obvykle přímou vazbu k prioritě NSRR Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí. Řada 
z navrhovaných opatření nicméně spočívá v přípravě návrhů úprav v metodické oblasti, legislativy, plánování, výkonu státní správy apod. Pouze 
část opatření představuje intervence ke zlepšování fyzického stavu životního prostředí, či přípravě a výstavbě související infrastruktury – tato 
opatření jsou v rámci NSRR podporována Operačním programem Životní prostředí, případně z Regionálních operačních programů. Významnou 
součást Státního program ochrany přírody a krajiny tvoří opatření v oblasti územního plánování, která je podporována z Integrovaného 
operačního program, respektive z Regionálních operačních programů. 

 

Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnost

i 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Udržet a zvyšovat 
ekologickou stabilitu krajiny – 

s mozaikou vzájemně 
propojených biologicky 
funkčních prvků a částí, 

schopných odolávat vnějším 
negativním vlivům včetně 

změn klimatu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální 

Plánovací a metodická činnost, 
vydefinování problému, nastavení 
vzdělávacího systému, zohlednění 
v územních systémech ekologické 

stability, rezervy státních 
pozemků na ÚSES  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnost

i 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Udržet a zvyšovat přírodní a 
estetické hodnoty krajiny 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální 
Zohlednění v územních systémech 

ekologické stability, vymezení 
typů krajiny, územní plánování 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajistit udržitelné využívání 
krajiny jako celku především 
omezením zástavby krajiny, 

zachováním její prostupnosti 
a omezením další 

fragmentace s přednostním 
využitím ploch v sídelních 

útvarech, případně ve vazbě 
na ně 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální Územní plánování Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajistit odpovídající péči o 
optimalizovanou soustavu 

ZCHÚ a vymezený ÚSES jako o 
nezastupitelný základ přírodní 

infrastruktury krajiny, 
zajišťující zachování 

biologické rozmanitosti a 
fungování přírodních, pro 

život lidí nezbytných procesů. 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

kauzální 
Využívání nástrojů územního 

plánování 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zvýšit druhovou rozmanitost 
lesních porostů směrem k 

přirozené druhové skladbě, 
zvýšit strukturální 

rozrůzněnost lesa a podíl 
přirozené obnovy druhově a 

geneticky vhodných porostů a 
posílit mimoprodukční funkce 

lesních ekosystémů. 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Péče o les - metodické aktivity, 
pokles stavů spárkaté zvěře, 
podpora původních druhů 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnost

i 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Obnovit přirozené hydro-
ekologické funkce krajiny a 
posílit schopnosti krajiny 

odolávat a přizpůsobovat se 
očekávaným klimatickým 

změnám, 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Koncepční aktivity, vymezení 
záplavových území, publikace o 

ochraně rašelinišť apod. 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajistit udržitelné využívání 
vodního bohatství jako celku 

ve vazbě na dosažení 
dobrého ekologického stavu 

vod podle Směrnice 
60/2000/ES 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Zajistit environmentální cíle ve 
vodních ekosystémech dle 

rámcové směrnice EU o vodní 
politice  

Ne Ne 
Plán 

hlavních 
povodí 

Zvolte 
položku. 

Zachovávat a zvýšit 
biologickou rozmanitost 
vodních a mokřadních 

ekosystémů obnovením volné 
prostupnosti vodního 

prostředí a omezením jeho 
další fragmentace 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizujíc
í 

Revitalizace vodních toků, 
zabránění fragmentace, 

odstranění nevyužívaných vodních 
děl, ochrana mokřadů 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Dosažení udržitelného 
využívání horských 

ekosystémů, které by zaručilo 
zachování biologické 

rozmanitosti. 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Studie, monitoring, analýzy, 
metodika hospodaření v horkých 

oblastech, databáze horských 
ekosystému, pilotní projekty. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Rozvoj ekologicky přijatelných 
forem cestovního ruchu v 

horských územích 
respektujících krajinný ráz a 

přírodní hodnoty území 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

doplňkový 
vztah 

Studie, monitoring, analýzy, 
metodika hospodaření v horkých 

oblastech, databáze horských 
ekosystému, pilotní projekty. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnost

i 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zpomalení nebo zastavení 
úbytku biologických a 
kulturně historických 

fenoménů horské krajiny, a to 
zejména v souvislosti s 
nepřiměřeně vysokou 
antropogenní zátěží 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Péče o horskou krajinu Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zabezpečení ochrany půdy 
jako nezastupitelného a 

neobnovitelného přírodního 
zdroje 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Studie, legislativní návrhy, 
monitoring, nový systém odvodů 

za vyjmutí pozemků z 
pozemkového půdního fondu 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Trvalé zvýšení různorodosti 
zemědělsky 

obhospodařovaných ploch a 
přilehlých pozemků, které 
jsou součástí zemědělsky 

využívané krajiny 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Chránit a vytvořit listnatý pás lesů 
v oblasti kontaktu se zemědělskou 

krajinou, informační systém o 
půdě 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zachovat, případně obnovit 
druhově a morfologicky 

pestré travní porosty jako 
nedílnou součást 

zemědělského hospodaření v 
krajině 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Zalesňovat zemědělské půdy, 
obnova péče nehodnotných 

ladem ležících pozemků kosením, 
pastvou, produkce trávobylinných 

směsí semen  

Ne Ne 
Program 
rozvoje 
venkova 

Zvolte 
položku. 

Zajištění vyšší kvality života v 
sídlech zapojením přírodních 
nebo přírodě blízkých prvků 

do struktury sídel 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 

konkretizujíc
í 

Péče o plochy zeleně v sídlech Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Zajištění vyšší kvality života v 
sídlech zapojením přírodních 
nebo přírodě blízkých prvků 

do struktury sídel 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

konkretizujíc
í 

Péče o plochy zeleně v sídlech Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnost

i 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zajištění vyšší kvality života v 
sídlech zapojením přírodních 
nebo přírodě blízkých prvků 

do struktury sídel 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Metodické pokyny, připravit návrh 
zákona o odvodech za kácení 

dřevin, vymezit plochy pro 
zachování přírodních a přírodě 

blízkých prvků v sídlech 
prostřednictvím územního 

plánování  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajištění vyšší kvality života v 
sídlech zapojením přírodních 
nebo přírodě blízkých prvků 

do struktury sídel 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Metodické pokyny, připravit návrh 
zákona o odvodech za kácení 

dřevin, vymezit plochy pro 
zachování přírodních a přírodě 

blízkých prvků v sídlech 
prostřednictvím územního 

plánování  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Optimalizovat soustavu ZCHÚ 
z hlediska reprezentativního 

podchycení nejcennějších 
částí přírody a krajiny, 

vymezení a nastavení režimu 
ochrany 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Analýzy, studie, tvorba strategie Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zlepšit péči o chráněná území 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Zlepšování stavu přírody a krajiny Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Integrovat ZCHÚ do života 
regionů s důrazem na trvale 

udržitelné využívání, zejména 
v oblasti cestovního ruchu, a 
zlepšení životních podmínek 

místních obyvatel. 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Analýzy, tvorba strategie Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnost

i 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Udržení dostatečně 
početných a tím i geneticky 

kvalitních populací původních 
planě rostoucích rostlin a 

volně žijících živočichů, 
Minimalizace rizik zavádění 

nových invazních 
nepůvodních druhů v ČR 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Analýzy, monitoring stavu, tvorba 
strategie, databáze, tvorba 

nástrojů zajišťující péči o biotopy, 
konkrétní záchranné programy 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zjednodušit, zpřehlednit a 
zefektivnit právní úpravu 
ochrany přírody a krajiny 

včetně doplnění chybějících 
nástrojů k naplňování 

mezinárodních 
mnohostranných a 

dvoustranných úmluv v 
ochraně přírody a krajiny a 

odstranění rozporů mezi 
předpisy  

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Příprava legislativních a 
institucionálních úprav 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Sjednotit výkon státní správy 
a posílit odbornost orgánů 
ochrany přírody a krajiny 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Analýza a návrh na legislativní 
úpravy 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Vyvážený systém 
ekonomických nástrojů 

především v oblasti dotační, 
náhradové a daňové, který 
přispěje k naplňování cílů 
ochrany přírody a krajiny. 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Mj. Analýza a návrhy na úpravy 
dotačních titulů, včetně OP 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 



 

144 

 

 

 

Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnost

i 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podporovat rozhodování 
státní správy v ochraně 

přírody a krajiny aktuálními a 
hodnověrnými údaji o stavu, 

změnách a vývojových 
trendech složek přírody a 

krajiny v ČR 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Monitoring stavu životního 
prostředí 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajistit sběr, zpracování, 
vyhodnocování, rozšiřování a 

péči o údaje o přírodě a 
krajině v ČR s využitím služeb 

Informačního systému 
ochrany přírody a Portálu 
ochrany přírody a krajiny 

(eNature) 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Monitoring stavu životního 
prostřed, vytvořit informační 

systém a portál 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajistit sběr, zpracování, 
vyhodnocování, rozšiřování a 

péči o údaje o přírodě a 
krajině v ČR s využitím služeb 

Informačního systému 
ochrany přírody a Portálu 
ochrany přírody a krajiny 

(eNature) 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administrati

on 

doplňkový 
vztah 

Monitoring stavu životního 
prostřed, vytvořit informační 

systém a portál 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnost

i 
Cíl NSRR 

Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Informovat, vzdělávat a radit 
veřejnosti v různých 

aspektech ochrany přírody a 
krajiny v České republice, 

zvyšovat povědomí o 
principech ochrany přírody a 

krajiny v ČR a aktivně 
zapojovat veřejnost do 

podpory ochrany přírody a 
krajiny 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Propagační akce, publikace Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Informovat, vzdělávat a radit 
veřejnosti v různých 

aspektech ochrany přírody a 
krajiny v České republice, 

zvyšovat povědomí o 
principech ochrany přírody a 

krajiny v ČR a aktivně 
zapojovat veřejnost do 

podpory ochrany přírody a 
krajiny 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizujíc
í 

Zřizování návštěvnických středisek 
ve velkoplošných zvláště 

chráněných územích 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Informovat, vzdělávat a radit 
veřejnosti v různých 

aspektech ochrany přírody a 
krajiny v České republice, 

zvyšovat povědomí o 
principech ochrany přírody a 

krajiny v ČR a aktivně 
zapojovat veřejnost do 

podpory ochrany přírody a 
krajiny 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

synergická 
Zřizování návštěvnických středisek 

ve velkoplošných zvláště 
chráněných územích 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 
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Název dokumentu:                  Program podpory environmentálních technologií v České republice 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Cílem programu je stimulovat další vývoj a širší zavádění environmentálních technologií a 
podporovat rozvoj a komerční využívání technologických inovací směřujících k podpoře ekonomického růstu za současného omezení tlaku na 
přírodní zdroje a zlepšení kvality životního prostředí („eko-inovací“). Aktualizovaný program navrhuje prioritní opatření na čtyřech úrovních: 
Opatření vyžadující změnu legislativy (zákony), opatření vyžadující souhlas vlády (podzákonné normy, usnesení vlády), opatření vyžadující 
dohodu mezi dvěma či více ministerstvy, opatření v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Program definuje věcné (environmentální) 
priority, kterými jsou:  Snížení emisí skleníkových plynů a snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, snížení množství produkovaných a 
vypouštěných odpadních vod, snížení množství produkovaných odpadů a jejich znovu-využití. Program dále identifikuje prioritní sektory, 
kterými jsou: Energetika, doprava, a zpracovatelský průmysl. V návrhové části program navrhuje aktivity a úkoly pro jednotlivé resorty 
rozdělené do čtyř prioritních os: Motivace poptávky po environmentálních technologiích a environmentálně šetrných výrobcích a službách, 
Vytvoření systému pro posuzování a verifikaci environmentálních technologií, Podpora komerčního využití výzkumu v oblasti eko-inovací, 
Zvýšení dostupnosti kapitálu pro podnikatelské záměry v oblasti eko-inovací. 

Základní deskripce vazeb:   Charakter vazeb je většinou smíšený, téma uplatňování environmentálních technologií má vazby na řadu priorit NSRR. 
Financování aktivit Programu je možné prostřednictvím většiny Operačních programů, které zahrnují investice do infrastruktury nebo 
pořizování technologií. Intenzita vazby je daná především mírou zohlednění tématu podpory environmentálních technologií při stanovování 
podmínek/kriterií pro čerpání prostředků z Operačních programů. Přímá vazba mezi prioritami Programu a NSRR existuje zejména u operačních 
programů Podnikání a inovace, Životní prostředí, a Věda a výzkum pro inovace. Nepřímá vazba se nejsilněji projevuje u ROP a OP Doprava. 

Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Motivace poptávky po 
environmentálních 

technologiích a 
environmentálně šetrných 

výrobcích a službách 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Energetické úspory a 

obnovitelné zdroje energie 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte 

text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 
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Vybrané hlavní relevantní 
priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Motivace poptávky po 
environmentálních 

technologiích a 
environmentálně šetrných 

výrobcích a službách 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

synergická 
Energetické úspory a 

obnovitelné zdroje energie 
Ne Ne 

Klepněte sem 
a zadejte 

text. 

OP Životní 
prostředí 

Motivace poptávky po 
environmentálních 

technologiích a 
environmentálně šetrných 

výrobcích a službách 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
synergická 

Energetické úspory a 
obnovitelné zdroje energie 

Ano Ano 
Klepněte sem 

a zadejte 
text. 

ROPy 

Motivace poptávky po 
environmentálních 

technologiích a 
environmentálně šetrných 

výrobcích a službách 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
synergická 

Energetické úspory a 
obnovitelné zdroje energie 

Ano Ano 
Klepněte sem 

a zadejte 
text. 

ROPy 

Vytvoření systému pro 
posuzování a verifikaci 

environmentálních 
technologií 

Konkurenc

eschopnos

t 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomika 

Podpora kapacit 
V&V pro 
inovace 

kauzální 
Opatření umožňující 

identifikovat aktivity hodné 
podpory  z veřejných zdrojů 

Ne Ne 
Klepněte sem 

a zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 

Podpora komerčního 
využití výzkumu v oblasti 

eko-inovací 

Konkurenc

eschopnos

t 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomika 

Podpora kapacit 
V&V pro 
inovace 

konkretizující 
Podpora VaV v oblasti 

environmentálních 
technologií 

Ne Ne 
Klepněte sem 

a zadejte 
text. 

OP Výzkum 
a vývoj pro 

inovace 

Zvýšení dostupnosti 
kapitálu pro podnikatelské 

záměry v oblasti eko-
inovací 

Konkurenc

eschopnos

t 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomika 

Konkurencescho
pný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizující 
Podpora služeb pro 

podnikání a podnikatelské 
infrastruktury 

Ano Ne 
Klepněte sem 

a zadejte 
text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 

Zvýšení dostupnosti 
kapitálu pro podnikatelské 

záměry v oblasti eko-
inovací 

Konkurenc

eschopnos

t 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomika 

Konkurencescho
pný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Analýza dostupnosti 
rizikového kapitálu pro 
podnikání MSP v oblasti 

eko-inovací a jeho podpora 

Ano Ne 
Klepněte sem 

a zadejte 
text. 

OP 
Podnikání a 

inovace 
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Název dokumentu:               Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21.  

století 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Realizací cílů ZDRAVÍ 21 by mělo být dosaženo výrazného snížení úmrtnosti na nemoci 
oběhové soustavy, na nádory, úrazy a snížit výskyt závažných nemocí a faktorů, které je ovlivňují. Program ZDRAVÍ 21 představuje rozsáhlý 
soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a předpokládá účast všech složek 
společnosti na jeho plnění. Pro jednotlivé cíle (21 hlavních cílů) jsou stanoveny dílčí úkoly, jejichž formulování vychází z popisu situace v dané 
oblasti. Dokument navrhuje aktivity, stanovuje odpovědnost jednotlivých resortů a identifikuje spolupracující subjekty, a dále stanovuje 
ukazatele k monitorování plnění dílčích úkolů. U úkolů, jejichž realizace přepokládá legislativní opatření, zařadí odpovědné resorty návrhy 
legislativního procesu do návrhu plánu legislativních úkolů vlády na příslušné období ve smyslu uváděných termínů. 

Základní deskripce vazeb:   Podstatná část vazeb má smíšený charakter, cíle a opatření Zdraví 21 nemají vesměs explicitní oporu v opatřeních 
HSÚS. Část opatření Zdraví 21 se zaměřuje na přijetí opatření organizačního, legislativního charakteru, která mohou doplňovat aktivity 
plánované NSRR, významně jsou zastoupena opatření z oblasti vzdělávání. Řada aktivit je přímo podporovatelná prioritami NSRR, a k jejich 
financování lze využívat finančních prostředků z Operačních programů Vzdělání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost, 
Životní prostředí IOP,z Regionálních operačních programů. 

Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Solidarita ve zdraví v 
evropském regionu: Do 

roku 2020 by se měl 
současný rozdíl ve 

zdravotním stavu mezi 
jednotlivými členskými 

státy evropského regionu 
snížit alespoň o jednu 

třetinu 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Monitoring zdraví a zdravotní 
péče 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Spravedlnost ve zdraví: Do 
roku 2020 snížit zdravotní 

rozdíly mezi 
socioekonomickými 

skupinami nejméně o 
jednu čtvrtinu zlepšením 

úrovně deprivovaných 
populačních skupin 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 
Podpora celoživotního  

vzdělání 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 

Spravedlnost ve zdraví: Do 
roku 2020 snížit zdravotní 

rozdíly mezi 
socioekonomickými 

skupinami nejméně o 
jednu čtvrtinu zlepšením 

úrovně deprivovaných 
populačních skupin 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 
Podpora celoživotního  

vzdělání 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Spravedlnost ve zdraví: Do 
roku 2020 snížit zdravotní 

rozdíly mezi 
socioekonomickými 

skupinami nejméně o 
jednu čtvrtinu zlepšením 

úrovně deprivovaných 
populačních skupin 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
synergická 

Snižování socioekonomických 
nerovností a podpora 

vzdělání 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Spravedlnost ve zdraví: Do 
roku 2020 snížit zdravotní 

rozdíly mezi 
socioekonomickými 

skupinami nejméně o 
jednu čtvrtinu zlepšením 

úrovně deprivovaných 
populačních skupin 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Vytváření plánů pro 
zaměstnanost 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 



 

150 

 

 

 

Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Spravedlnost ve zdraví: Do 
roku 2020 snížit zdravotní 

rozdíly mezi 
socioekonomickými 

skupinami nejméně o 
jednu čtvrtinu zlepšením 

úrovně deprivovaných 
populačních skupin 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Vytváření plánů proti 
sociálnímu vyloučení  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zdravý start do života: Do 
roku 2020 vytvořit 

podmínky, aby všechny 
narozené děti a děti 

předškolního věku měly 
lepší zdraví umožňující jim 

zdravý start do života 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Redukce porodnických 
pracovišť, zvýšení kvality a 

efektivity péče, péče o 
novorozence, snižování 

výskytu vrozených vad u živě 
narozených dětí, pokles 
úrazovosti a zdravotní 

postižení, zdravotní péče pro 
imigranty  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zdraví mladých: Vytvořit 
podmínky, aby do roku 

2020 mladí lidé byli 
zdravější a schopnější 

plnit svoji roli ve 
společnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizující 
Podpora zdravému životnímu 

stylu, prevence drog atp. 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Zdraví mladých: Vytvořit 
podmínky, aby do roku 

2020 mladí lidé byli 
zdravější a schopnější 

plnit svoji roli ve 
společnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Prevence nežádoucích 
zdravotně sociálních jevů – 
těhotenství mladých dívek  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zdravé stárnutí:Do roku 
2020 by měli mít lidé nad 
65 let možnost plně využít 
svůj zdravotní potenciál a 

aktivně se podílet na 
životě společnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Zlepšit účinnost 
zdravotnických služeb pro 

seniory, podporovat program 
tělovýchovy,nastavit 

podmínky aktivizační služby 
fyzioterapie apod.   

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zdravé stárnutí:Do roku 
2020 by měli mít lidé nad 
65 let možnost plně využít 
svůj zdravotní potenciál a 

aktivně se podílet na 
životě společnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
konkretizující 

Asistenční programy, 
program služeb pro seniory, 

spolupráce s rodinou, 
dobrovolnické hnutí   

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Zlepšení duševního zdraví: 
Do roku 2020 zlepšit 

podmínky pro 
psychosociální pohodu lidí 

a pro lidi s duševními 
poruchami zajistit 

dostupnost komplexních 
služeb 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
kauzální 

Zajištění financování, 
vytvoření standardů, 

transformace péče, zapojení 
služeb komunitní a primární 
péče do prevence a do péče 

o duševní zdraví, uplatnit tyto 
postupy ve vzdělávání, 

omezení sebevražd  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Prevence infekčních 
onemocnění: Podstatně 

snížit nepříznivé důsledky 
infekčních nemocí 
prostřednictvím 

systematicky 
realizovaných programů 
na vymýcení, eliminaci 

nebo zvládnutí infekčních 
nemocí, které významně 
ovlivňují zdraví veřejnosti 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Programy očkování, program 
prevence 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Snížení výskytu 
neinfekčních nemocí: Do 
roku 2020 by se na území 

celého evropského 
regionu měla snížit 
nemocnost, četnost 

zdravotních následků a 
předčasná úmrtnost v 

důsledku hlavních 
chronických nemocí na 
nejnižší možnou úroveň 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 

Programy prevence 
jednotlivých skupin 

onemocnění, vytvořit 
podmínky pro rozvoj 

specializované zdravotnické 
infrastruktury (centra, sítě) 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Snížení výskytu 
neinfekčních nemocí: Do 
roku 2020 by se na území 

celého evropského 
regionu měla snížit 
nemocnost, četnost 

zdravotních následků a 
předčasná úmrtnost v 

důsledku hlavních 
chronických nemocí na 
nejnižší možnou úroveň 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizující 
Rozvoj sítě center 

specializované péče 
Ano Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
IOP 

Snížení výskytu poranění 
způsobených násilím a 

úrazy: Do roku 2020 
zajistit, aby počty zranění, 

postižení a úmrtí, která 
jsou důsledkem nehod a 

násilných činů trvale a 
výrazně poklesly 

Zvolte 

položku. 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Školní dopravní výchova, 
místní programy prevence 

dopravních nehod, násilí atp., 
prevence úrazů, kriminality, 

domácího násilí, zajistit 
vzdělávání odborníků v 

těchto oblastech 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zdravé a bezpečné životní 
prostředí: Do roku 2015 

zajistit bezpečnější životní 
prostředí, v němž výskyt 

zdraví nebezpečných látek 
nebude přesahovat 

mezinárodně schválené 
normy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 

Snižování vlivů dopravy na 
životní prostředí,  

energetické náročnosti,  
emisí znečišťujících  látek, 
použití environmentálně 

příznivých nástrojů zajištění 
přístupu ke kvalitní  pitné 

vodě 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Zdravé a bezpečné životní 
prostředí: Do roku 2015 

zajistit bezpečnější životní 
prostředí, v němž výskyt 

zdraví nebezpečných látek 
nebude přesahovat 

mezinárodně schválené 
normy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Snižování vlivů dopravy na 
životní prostředí, energetické 

náročnosti,  emisí 
znečišťujících  látek, použití 
environmentálně příznivých 

nástrojů, zajištění přístupu ke 
kvalitní  pitné vodě 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Zdravé a bezpečné životní 
prostředí: Do roku 2015 

zajistit bezpečnější životní 
prostředí, v němž výskyt 

zdraví nebezpečných látek 
nebude přesahovat 

mezinárodně schválené 
normy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Snižování vlivů dopravy na 
životní prostředí, energetické 

náročnosti,  emisí 
znečišťujících  látek, použití 
environmentálně příznivých 

nástrojů, zajištění přístupu ke 
kvalitní  pitné vodě 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Zdravé a bezpečné životní 
prostředí: Do roku 2015 

zajistit bezpečnější životní 
prostředí, v němž výskyt 

zdraví nebezpečných látek 
nebude přesahovat 

mezinárodně schválené 
normy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zvolte položku. konkretizující 

Snižování vlivů dopravy na 
životní prostředí, energetické 

náročnosti,  emisí 
znečišťujících  látek, použití 
environmentálně příznivých 

nástrojů 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zdravé a bezpečné životní 
prostředí: Do roku 2015 

zajistit bezpečnější životní 
prostředí, v němž výskyt 

zdraví nebezpečných látek 
nebude přesahovat 

mezinárodně schválené 
normy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Snižování vlivů dopravy na 
životní prostředí, energetické 

náročnosti,  emisí 
znečišťujících  látek 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Zdravé a bezpečné životní 
prostředí: Do roku 2015 

zajistit bezpečnější životní 
prostředí, v němž výskyt 

zdraví nebezpečných látek 
nebude přesahovat 

mezinárodně schválené 
normy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Monitoring rizik Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zdravější životní styl: Do 
roku 2015 by si lidé v celé 

společnosti měli osvojit 
zdravější životní styl 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

konkretizující 
Program zdravého životního 

stylu 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Zdravější životní styl: Do 
roku 2015 by si lidé v celé 

společnosti měli osvojit 
zdravější životní styl 

Konkurencesc

hopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Zvolte položku. 
doplňkový 

vztah 
Produkce zdravých potravin Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zdravější životní styl: Do 
roku 2015 by si lidé v celé 

společnosti měli osvojit 
zdravější životní styl 

Zaměstnanost 
Vyvážený 

rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Infrastruktura pro rekreační 
sport a volný čas 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Zdravější životní styl: Do 
roku 2015 by si lidé v celé 

společnosti měli osvojit 
zdravější životní styl 

Zaměstnanost 
Vyvážený 

rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Infrastruktura pro rekreační 
sport a volný čas 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Snížit škody způsobené 
alkoholem, drogami a 

tabákem: Do roku 2015 
výrazně snížit nepříznivé 

důsledky návykových 
látek, jako je tabák, 

alkohol a psychoaktivní 
drogy 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Omezení reklamy, daňová 
opatření, programy 

prevence, dostupnost léčby, 
odvykání kouření, alkohol, 

drogy 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zdravé místní životní 
podmínky: Do roku 2015 

by obyvatelé měli mít více 
příležitostí žít ve zdravých 
sociálních i ekonomických 

životních podmínkách 
doma, ve škole, na 

pracovišti i v místním 
společenství 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Zvýšit informovanost, 
problematika zátěže 

obyvatelstva ke vztahu bydlení, 
psychosociální aspekty ve 
vazbě na bydlení začlenit 

agendy zdraví do všech oblastí 
vzdělávání, podpora zdraví ve 
školách, podpora národní sítě 

Zdravých měst, program 
zdravá společnost a zdravá 
firma- bezpečnost při práci   

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zdravé místní životní 
podmínky: Do roku 2015 

by obyvatelé měli mít více 
příležitostí žít ve zdravých 
sociálních i ekonomických 

životních podmínkách 
doma, ve škole, na 

pracovišti i v místním 
společenství 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Zvýšit infrormovanost, 
problematika zátěže 

obyvatelstva ke vztahu bydlení, 
psychosociální aspekty ve 
vazbě na bydlení začlenit 

agendy zdraví do všech oblastí 
vzdělávání, podpora zdraví ve 
školách, podpora národní sítě 

Zdravých měst, program 
zdravá společnost a zdravá 
firma- bezpečnost při práci   

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zdravé místní životní 
podmínky: Do roku 2015 

by obyvatelé měli mít více 
příležitostí žít ve zdravých 
sociálních i ekonomických 

životních podmínkách 
doma, ve škole, na 

pracovišti i v místním 
společenství 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
konkretizující 

Programy podpory zdravotně 
postižených, vyrovnávání 
příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Zdraví, důležité hledisko v 
činnosti všech resortů: Do 
roku 2020 by si všechna 
odvětví měla uvědomit a 

přijmout svoji 
odpovědnost za zdraví 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Analýza dopadů činnosti 
resortů vůči zdraví   

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Integrovaný zdravotnický 
sektor: Do roku 2010 
zajistit lepší přístup k 

základní zdravotní péči, 
která je orientována na 

rodinu a na místní 
společenství a opírá se o 

flexibilní a vhodně 
reagující nemocniční 

systém 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 
Reforma zdravotnického 

systému, nastavení standard 
péče 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Řízení v zájmu kvality 
péče: Do roku 2010 

zajistit, aby řízení resortu 
zdravotnictví od 

zdravotních programů až 
po individuální péči o 
pacienta na klinické 

úrovni byla orientována 
na výsledek 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

doplňkový 
vztah 

Tvorba metodik hodnocení a 
řízení zdravotní péče, 

metodiky 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Financování 
zdravotnických služeb a 
rozdělování zdrojů: Do 

roku 2010 zajistit takový 
mechanizmus financování 
a rozdělování zdrojů pro 
zdravotnictví, který bude 

spočívat na zásadách 
rovného přístupu, 

efektivity, solidarity a 
optimální kvality 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti 

kauzální 
Zajištění financování systému 

zdravotní péče 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Příprava zdravotnických 
pracovníků: Do roku 2010 
zajistit, aby odborníci ve 

zdravotnictví i 
zaměstnanci dalších 

odvětví získali odpovídající 
vědomosti, postoje a 

dovednosti k ochraně a 
rozvoji zdraví 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 
Zlepšení vzdělávání ve 

zdravotnictví 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Lidské 
zdroje a 

zaměstnano
st 

Příprava zdravotnických 
pracovníků: Do roku 2010 
zajistit, aby odborníci ve 

zdravotnictví i 
zaměstnanci dalších 

odvětví získali odpovídající 
vědomosti, postoje a 

dovednosti k ochraně a 
rozvoji zdraví 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání konkretizující 
Zlepšení vzdělávání ve 

zdravotnictví 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP 
Vzdělávání 

pro 
konkurences

chopnost 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Výzkum a znalosti v zájmu 
zdraví: Do roku 2005 

zavést takový zdravotní 
výzkum a informační i 
komunikační systém, 

který umožní využívat a 
předávat znalosti vedoucí 

k posilování a rozvoji 
zdraví všech lidí 

Konkurencesc

hopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Podpora kapacit 
V&V pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Podpora výzkumu a vývoje ve 
zdravotnictví 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Mobilizace partnerů pro 
zdraví: Do roku 2005 
zapojit do naplňování 
strategie ZDRAVÍ 21 

občany, jejich organizace, 
veřejný i soukromý sektor 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
kauzální 

Institucionální a procesní 
opatření na národní úrovni 

umožňující realizaci 
programu Zdraví 21  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Opatření a postupy 
směřující ke zdraví pro 
všechny: Do roku 2010 

přijmout a zavést postupy 
směřující k realizaci 
ZDRAVÍ 21, a to na 

celostátní, krajské a místní 
úrovni, které budou 

podporovány vhodnou 
institucionální 

infrastrukturou, řízením a 
novými metodami vedení 

Zaměstnanost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 
kauzální 

Opatření umožňující do 
realizaci programu Zdraví 21 

zapojit region a veřejnost 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Dopravní politika má stanoven globální cíl, který je dále rozveden prostřednictvím čtyř 
průřezových a pěti vertikálních priorit. Globálním cílem Dopravní politiky je vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na její 
ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principu udržitelného rozvoje a položit reálné základy pro nastartování změn proporcí mezi 
jednotlivými druhy dopravy. Čtyřmi průřezovými prioritami jsou: Zavádění výsledků VaV, nových progresivních technologií, včetně 
inteligentních dopravních systémů a služeb; Rovnost šancí a sociální politika; Vytváření podmínek pro zachování konkurenceschopnosti českých 
dopravců v podmínkách otevřeného trhu a Omezování vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. Pěti specifickými prioritami jsou: Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na 
dopravním trhu, Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury, Zajištění financování v dopravním sektoru, Zvýšení bezpečnostní dopravy a Podpora 
rozvoje dopravy v regionech. Vzhledem ke skutečně průřezovému charakteru prvních čtyř priorit budou vzájemné vazby k NSRR vymezovány 
pouze u pěti výše uvedených specifických priorit. Na specifické priority navazují specifické cíle, které konkretizují obsah priorit. 

Základní deskripce vazeb:   Problematika týkající se dopravní politiky je velmi komplexní, a proto by také bylo možné stanovit mezi cíli a prioritami 
NSRR a jednotlivými specifickými prioritami této politiky celou řadu vazeb. Mezi tyto vazby by patřily nejen vazby na zajištění regionální 
dostupnost, ale také vazby na oblast sociální, neboť prostřednictvím realizace účinné dopravní politiky dochází také k posilování sociální 
soudržnosti. V níže uvedené analýze jsou však uvedeny vždy u každé specifické priority české dopravní politiky ty vazby, které jsou nejsilnější a 
nejvýznamnější. Zrovna tak by u některých priorit bylo možné najít vice relevantních operačních programů, například vedle OP Doprava by to 
často byly I ROPy či další programy. I u výčtu relevantních programů však uvádíme vždy ten, který dané oblasti z hlediska svého zaměření 
skutečně dominuje.  

Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Dosažení vhodné 
dělby přepravní 

práce mezi druhy 
dopravy zajištěním 
rovných podmínek 
na dopravním trhu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
konkretizující 

Zaměřuje se na podporu rozvoje potřebné 
dopravní infrastruktury (překladiště 

kombinované dopravy), vodní přeprava, vznik 
telematických systémů ve veřejné logistice 

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Doprava 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Dosažení vhodné 
dělby přepravní 

práce mezi druhy 
dopravy 

zajištěním 
rovných 

podmínek na 
dopravním trhu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
kauzální 

Nastavení prostředí, které umožňuje vstup 
nových přepravců na železnici, změna orientace 

železniční dopravy na rychlou osobní a regionální 
přepravu, objektivizování zásady, že každý 

uživatel dopravní infrastruktury musí hradit 
náklady, jaké jeho činnost 

vyvolává (včetně externalit), 
harmonizace ceny za použití dopravní cesty v 
silniční a železniční dopravě aby byly hrazeny 

veškeré náklady 
dopravní cesty a nebyla porušena mezioborová 

konkurenceschopnost, zvyšování výkonnosti 
regionálních letišť a jejich významu, podpora 

rozvoje a vyvážené využití vodní cesty vyřešením 
problémů splavnosti Labe, podmínky pro rozvoj 

rekreační plavby  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Dosažení vhodné 
dělby přepravní 

práce mezi druhy 
dopravy 

zajištěním 
rovných 

podmínek na 
dopravním trhu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 

doplňkový 
vztah 

Koncepční činnost - koncepci rozvoje veřejných 
logistických center, úprava legislativy, nové 

koncepty zásobování měst využívající kolejové 
dopravy, podpora zavedení systému výkonového 
zpoplatnění užití silniční dopravní infrastruktury, 

aplikace pravidla pro přidělování volných 
letištních časů (slotů), zachování místních a 

sportovních letišť  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajištění kvalitní 
dopravní 

infrastruktury 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 
konkretizující 

Výstavba, modernizace a rekonstrukce dopravní 
infrastruktury, opatření proti hluku, přechody, 

pro zvířata, TEN-T, tranzitní koridory, rozvoj 
železniční sítě, interoperabilita a dálkové řízení 
provozu, splavnost na dopravně využívaných 

vodních cestách a dalších vodních cestách, jejichž 
rozvoj a modernizace je ve veřejném zájmu  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Doprava 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zajištění kvalitní 
dopravní 

infrastruktury 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Zvolte 
položku. 

konkretizující 
Výstavba, modernizace a rekonstrukce dopravní 

infrastruktury, opatření proti hluku, přechody 
pro zvířata  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Zajištění kvalitní 
dopravní 

infrastruktury 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Výstavba, modernizace a rekonstrukce dopravní 
infrastruktury, opatření proti hluku, přechody 
pro zvířata, infrastruktura cyklistické dopravy  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Zajištění kvalitní 
dopravní 

infrastruktury 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Výstavba, modernizace a rekonstrukce dopravní 
infrastruktury, opatření proti hluku, přechody 
pro zvířata, infrastruktura cyklistické dopravy  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Zajištění kvalitní 
dopravní 

infrastruktury 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Optimalizace rozsahu objemu veřejné dopravy, 
vytváření podmínek pro jeho stabilizaci 

prostřednictvím systémových, organizačních, 
legislativních, technických a finančních opatření; 

vyšší účinnost státního odborného dozoru ve 
veřejné dopravě osob  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajištění 
financování v 

dopravním 
sektoru 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 

doplňkový 
vztah 

Nastavení sytému financování SFDI, využití PPP – 
infrastruktury, dopravních prostředků, výzkumu 

a vývoje v dopravě 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zvýšení 
bezpečnostní 

dopravy 

Zvolte 

položku. 

Otevřená, 
flexibilní 

a 
soudržná 
společnos

t 

Zvolte 
položku. 

kauzální 

Priorita se soustředí na řešení vnitřní bezpečností 
tj. bezpečnosti dopravního provozu, vytváření 

podmínek pro snížení nehodovosti u všech druhů 
dopravy a tvorbu pravidel pro přepravu 

nebezpečného zboží  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zvýšení 
bezpečnostní 

dopravy 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní 

a 
soudržná 
společnos

t 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Zaměřuje se na řešení tzv. vnější bezpečnosti tj. 
ochranu proti terorismu, vandalismu a 

obdobným protiprávním činům a patologickým 
společenským projevům, ochranu proti 

přírodním živlům 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Podpora rozvoje 
dopravy v 
regionech 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Podpora rozvoje hromadné cyklistické a pěší 
dopravy, infrastruktury související s hromadnou 
a nemotorovou dopravou, MHD, nákup vozidel, 

moderní způsoby řízení dopravy včetně 
telematiky, organizace a řízení dopravy a 

parkování zpoplatnění vjezdu do částí měst 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Podpora rozvoje 
dopravy v 
regionech 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Zlepšení 
dostupnosti 

dopravou 

doplňkový 
vztah 

Úprava právního rámce podmínek zajišťování 
dopravní obslužnosti regionu, IDS,  legislativní 
podpora integrované dopravy, právní rámec 

mýtného apod.  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Podpora rozvoje 
dopravy v 
regionech 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Zvolte 
položku. 

konkretizující Silniční doprava v regionech Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Podpora rozvoje 
dopravy v 
regionech 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Zpracování respektive aktualizace koncepce 
cyklistické dopravy, vazba na Národní strategii 

rozvoje cyklistické dopravy ČR 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Podpora rozvoje 
dopravy v 
regionech 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Zpracování respektive aktualizace koncepce 
cyklistické dopravy, vazba na Národní strategii 

rozvoje cyklistické dopravy ČR 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Hlavním cílem dokumentu je podpora vytváření takových podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy, 
které umožní její využívání nejen v rámci rekreace a volného času, ale podpoří využívání tohoto druhu dopravy i v rámci každodenních aktivit, např. při 
cestování do zaměstnání, do škol apod. Základním cílem Cyklostrategie je “Podpora výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury”. Jedním ze 
záměrů strategie je podpora zvyšování dopravy a dopravní obslužnosti šetrné k životnímu prostředí i ke zlepšování zdraví obyvatel. V dokumentu jsou 
definovány čtyři základní priority rozvoje cyklistické dopravy. První z nich je „Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území“ - 
vytváření podmínek pro výstavbu cyklistické infrastruktury, zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu, začlenění cyklistické dopravy do 
integrovaného dopravního systému, posílení výzkumu, výchovy, vzdělávání a osvěty k podpoře cyklistiky.  Další prioritou je „Rozvoj cyklistiky pro posílení 
cestovního ruchu“ - vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky, využití cykloturistiky pro obnovu venkova, zajištění přípravy čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů a Kohezního fondu EU. Třetí prioritou je „Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví“ - regulace a podpora 
cyklistiky z pohledu ochrany území vyžadujících zvláštní ochranu (zvláště chráněná území, lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin), 
rozvoj cyklistiky v sídelních územích, zajištění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a dalších osvětových programů k podpoře cyklistiky a zdravého 
životního stylu. Poslední prioritou je „Zajištění koordinace realizace této strategie s dalšími resorty a subjekty, jejichž kompetence s vybranými prioritami 
souvisí“ - zajištění a koordinace vědy a výzkumu, zajištění koordinace monitoringu a aktualizace této strategie, zajištění koordinace monitoringu a 
aktualizace této strategie, zajištění a koordinace vzdělávání a osvěty a zajištění aktualizace legislativy a její koordinovaná aplikace. Tyto základní priority jsou 
v dokumentu dále specifikovány v několika specifických cílech, které se zaměřují především na aktivity spojené s vytvářením cyklistické infrastruktury, 
posilování výzkumu, výchovy, vzdělávání a osvěty k podpoře cyklistiky, zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu a další. Zvláštní pozornost je 
v dokumentu věnována také veřejné správě a její roli v koordinaci rozvoje cyklistické dopravy na všech úrovních řízení.  

Základní deskripce vazeb:   Jednotlivé cíle a priority se primárně vážou k cíli „atraktivní prostředí“, kde naplňují jak prioritu „Zlepšení dostupnosti dopravou“, 
tak prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí i prioritu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“. Celá řada opatření v rámci jednotlivých 
priorit dokumentu je zaměřená na podporu výzkumu, výchovy, vzdělávání a osvěty ve vztahu k cyklistické dopravě, tyto záměry tak pomáhají specificky 
naplňovat i prioritu „Vzdělávání“. Specifickým cílem v rámci dokumentu je podpora udržitelného cestovního ruchu, kde využívání cyklistiky je jedním 
z významných aktuálních trendů. Tyto záměry jsou tak v přímé vazbě na prioritu NSRR „Rozvoj udržitelného cestovního ruchu“. Rozvoj cyklistické dopravy 
může podpořit některé závažné problémy rozvoje měst a městských oblastí, které se dlouhodobě potýkají s nepřiměřeným růstem dopravního zatížení. 
Některé specifické cíle dokumentu tak podporují i naplňování priority „Rozvoj městských oblastí“. Dílčí aktivity navrhované v dokumentu, především ve 
vazbě na cestovní ruch mohou podpořit naplňování cílů „Rozvoj venkovských oblastí“. V dokumentu je rovněž věnována určitá pozornost roli veřejné správy 
v koordinaci celkového rozvoje cyklistiky, což podporuje dosahování vybraných cílů priority NSRR „Smart administration“. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rozvoj cyklistiky 
jako 

rovnocenného 
prostředku 
dopravní 

obsluhy území 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Priorita přímo naplňuje hlavní cíle NSRR, 
mezi něž patří i rozvíjení a modernizace 

jednotlivých dopravních sítí. 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Rozvoj cyklistiky 
jako 

rovnocenného 
prostředku 
dopravní 

obsluhy území 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Naplnění hlavních cílů priority může 
podpořit řešení hlavních cílů NSRR ve 

smyslu řešení dopravy I celkové 
revitalizaci městského prostředí.   

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Rozvoj cyklistiky 
jako 

rovnocenného 
prostředku 
dopravní 

obsluhy území 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

synergická 
Rozvoj šetrných forem dopravy podpoří 
řešení hlavních priority NSRR zaměřené 

na oblast životního prostředí. 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 

Rozvoj cyklistiky 
jako 

rovnocenného 
prostředku 
dopravní 

obsluhy území 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
nepokryté 

místo 

Realizací hlavních cílů priority bude 
podpořeno i naplňování prostřednictvím 

rozvoje specificky zaměřených 
vzdělávacích programů. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Rozvoj cyklistiky 
pro posílení 
cestovního 

ruchu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Záměry priority dokumentu podporují 
hlavní cíle priority NSRR. 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rozvoj cyklistiky 
pro posílení 
cestovního 

ruchu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Záměry priority dokumentu podporují 
hlavní cíle priority NSRR. 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Rozvoj cyklistiky 
pro posílení 
cestovního 

ruchu 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

synergická 
Cíle priority dokumentu přispívají k 

naplnění priority  NSRR zaměřené na 
rozvoj cestovního ruchu. 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Rozvoj cyklistiky 
pro posílení 

ochrany 
životního 

prostředí a 
zdraví 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
městských 

oblastí 
konkretizující 

Priorita přímo naplňuje hlavní cíle NSRR, 
mezi něž patří i zvyšování kvality ŽP 

prostřednictvím šetrných forem dopravy 
ve městech. 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Rozvoj cyklistiky 
pro posílení 

ochrany 
životního 

prostředí a 
zdraví 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 
konkretizující 

Priorita přímo naplňuje hlavní cíle NSRR, 
mezi něž patří i zvyšování kvality ŽP 

prostřednictvím šetrných forem dopravy 
na venkově. 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Rozvoj cyklistiky 
pro posílení 

ochrany 
životního 

prostředí a 
zdraví 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

synergická 
Priorita akcentuje udržitelné formy 

dopravy s minimálním vlivem na kvalitu 
životního prostředí. 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Rozvoj cyklistiky 
pro posílení 

ochrany 
životního 

prostředí a 
zdraví 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

nepokryté 
místo 

Priorita se zaměřuje na problematiku 
vlivu na zdraví občanů i jejich bezpečnost. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Rozvoj cyklistiky 
pro posílení 

ochrany 
životního 

prostředí a 
zdraví 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administratio

n 

doplňkový 
vztah 

Realizací hlavních cílů priority bude 
podpořeno I naplňování priority NSRR ve 

smyslu rozvoje strategického řízení na 
úrovni obcí, měst a krajů. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Rozvoj cyklistiky 
pro posílení 

ochrany 
životního 

prostředí a 
zdraví 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Priorita se zaměřuje i na otázky 
vzdělávání ve vztahu k šetrnému 

využívání životního prostředí a tím 
zvyšování celkové vzdělanosti 

obyvatelstva 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajištění 
koordinace s 

dalšími resorty a 
subjekty 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Smart 
administratio

n 

doplňkový 
vztah 

Priorita podporuje vytváření  
strategického řízení a rozvoj koncepčních 

přístupů k rozvoji území, monitoringu 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zajištění 
koordinace s 

dalšími resorty a 
subjekty 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Konkurences
chopná česká 

ekonomika 

Podpora 
kapacit V&V 
pro inovace 

doplňkový 
vztah 

Priorita podporuje rozvoj výzkumu v dané 
oblasti 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Globálním cílem Národního strategického plánu rozvoje venkova České republiky je: 
„Rozvoj venkovského prostoru České republiky založit na dodržování principů udržitelného rozvoje, systematickém zlepšování stavu životního 
prostředí, péči o přírodu a krajinu a snižování negativních vlivů intenzivního zemědělského a lesního hospodaření. Vytvořit podmínky pro 
konkurenceschopnost České republiky v základních zemědělských a potravinářských komoditách s přednostní orientací na kvalitní potraviny, 
zvýšit podíl produkce uplatnitelné na zahraničních trzích a zvýšit HDP na obyvatele a příjmy venkovského obyvatelstva. Rozšiřovat a 
diverzifikovat ekonomické aktivity ve venkovském prostoru České republiky vedoucí k rozvoji podnikání, tvorbě nových pracovních míst, 
hospodářskému růstu a ke snížení míry nezaměstnanosti na venkově. Posílit sounáležitost obyvatel na venkově a stabilizovat jeho společenskou 
strukturu“. Osy a k nim přiřazené strategické cíle jsou zaměřeny na proměnu venkova České republiky ve smyslu významné diverzifikace 
ekonomických aktivit na venkově a zlepšování životních podmínek jeho obyvatel při současném respektu současných potřeb na zvyšování 
kvality životního prostředí. Tyto cíle mají být naplněny prostřednictvím posilování zemědělství, lesního a vodního hospodářství, cestovního 
ruchu a dalších odvětví zabezpečujících hospodářskou a společenskou stabilitu venkova. Mezi hlavní záměry Strategie v tomto smyslu patří 
přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti zemědělské, lesnické a potravinářské produkce za současného respektování principů udržitelného 
rozvoje a principů ekologicky šetrného zemědělského hospodaření. Jedním z dílčích cílů strategie je také podpora růstu koupěschopné 
poptávky obyvatel ČR a investování do oborů a výrob využívajících výsledky vědy a výzkumu, konkrétně na oblasti zemědělství, lesnictví a 
cestovního ruchu vázaného na venkovskou turistiku.  

Osa Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví spojená s cílem Vytvořit silné a dynamické zemědělsko-potravinářské odvětví se 
soustředí na modernizace zemědělských podniků a produkce kvalitních, konkurenceschopných zemědělských produktů, inovace v zemědělské 
výrobě a zpracování potravin.  

Osa Zlepšování životního prostředí a krajiny ve vazbě na cíl Vytvořit multifunkční zemědělské a lesnické systémy prospěšné životnímu prostředí, 
přírodě a krajině usiluje o  podporu zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí ve venkovské krajině, k zastavení úbytku biodiverzity, 
k ochraně vody a půdy a ke zmírňování změn klimatu.  

Osa Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova ve vazbě na cíl Vytvořit různorodé pracovní příležitosti a 
prorůstové podmínky pro atraktivní život na venkově podporuje rozvoj životních podmínek na venkově a diverzifikaci ekonomických aktivit. Osa 
Leader konkretizující cíl Iniciovat vytváření a rozvoj místních partnerství a podporovat využití vnitřního rozvojového potenciálu venkova je 
spojená s uplatněním horizontální metody Leader umožňující spojit cíle konkurenceschopnost, životní prostředí a kvalitu života a diverzifikaci 
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hospodářství na venkově. Integrovaný přístup pomůže chránit a rozvíjet místní přírodní a kulturní dědictví, zvyšovat povědomí o ochraně 
životního prostředí, podporovat výrobu specialit, cestovní ruch, obnovitelné zdroje energie a investovat do nich.  

Základní deskripce vazeb:   Hlavní prioritní osy Strategie se zaměřují na podporu rozvoje specifických odvětví realizovaných především ve 
venkovských regionech, konkrétně na oblasti zemědělství, lesnictví a cestovního ruchu vázaného na venkovskou turistiku. Osy Zlepšení 
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova korespondují 
s prioritou Konkurenceschopný podnikatelský sektor především ve smyslu diverzifikace ekonomických odvětví na venkově a podpora rozvoje 
podnikatelských aktivit v zemědělství, lesnictví i v mimozemědělských sektorech. Dílčí pozornost se věnuje rovněž podpoře odborného 
vzdělávání a poradenství v zemědělských a lesnických oborech, včetně podpory vědy, výzkumu a inovací. Svými záměry tak podporované 
aktivity koresponduji s prioritou „Vzdělávání“ především ve smyslu podpory zaměstnatelnosti a rozvoje lidských zdrojů. Osa Zlepšování 
životního prostředí a krajiny se soustředí na podporu hospodářských aktivit respektujících aktuální potřeby ochrany a zachování přírodního 
bohatství krajiny. Tento cíl koresponduje s prioritou „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“. Osa LEADER se váže  k prioritě „Rozvoj 
venkovských oblastí“ ve smyslu rozvíjení místních partnerství při tvorbě rozvojových strategií a realizaci rozvojových projektů.   Podobnou 
vazbu má osa Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova při podpoře rozvoje infrastruktury a občanské 
vybavenosti na venkově.  

Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zlepšení 
konkurenceschopnos

ti zemědělství a 
lesnictví 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Konkurenc
eschopný 

podnikatel
ský sektor 

doplňkový 
vztah 

Podpora činnosti mladých zemědělců, 
podpora modernizace zemědělských podniků 
a techniky používané v zemědělství i lesnictví, 

rozvoj produkce kvalitních 
konkurenceschopných zemědělských 

produktů a zavádění inovací v zemědělské 
výrobě a při zpracování potravin 

Ne Ne PRV 
Zvolte 

položku. 

Zlepšení 
konkurenceschopnos

ti zemědělství a 
lesnictví 

Konkurence

schopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Podpora investic do lidského kapitálu 
v podobě rozvíjení  odborného 

vzdělávání a poradenství zaměřeného na 
podnikatele v oblasti zemědělství 

Ne Ne PRV 
Zvolte 

položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Zlepšování životního 
prostředí a krajiny 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Podpora postupů v zemědělství i 
lesnictví šetrných k životnímu prostředí 

ve venkovské krajině, k podpoře 
biodiverzity, k ochraně vody a půdy a ke 

zmírňování změn klimatu. 

Ne Ne PRV 
Zvolte 

položku. 

Zlepšování životního 
prostředí a krajiny 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovský
ch oblastí 

doplňkový 
vztah 

Podpora environmentálně šetrných 
postupů v lesnictví a zemědělství 

přispěje ke zvyšování kvality života na 
venkově 

Ne Ne PRV 
Zvolte 

položku. 

Kvalita života ve 
venkovských 
oblastech a 
diverzifikace 
hospodářství 

venkova 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Konkurenc
eschopný 

podnikatel
ský sektor 

doplňkový 
vztah 

Aktivity zaměřené na podporu zakládání 
podniků a jejich rozvoj mají přispět k 
vytváření pracovních míst a zajištění 

vyšší příjmové úrovně obyvatel 

Ne Ne PRV 
Zvolte 

položku. 

Kvalita života ve 
venkovských 
oblastech a 
diverzifikace 
hospodářství 

venkova 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Zvyšování 
zaměstnan

osti a 
zaměstnat

elnosti 

doplňkový 
vztah 

Aktivity zaměřené na rozvoj poradenství a 
vzdělávání, včetně zvyšování používání 

informačních a komunikačních technologií 
mají přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a 

lepšímu  uplatnění na trhu práce 
venkovských obyvatel 

Ne Ne PRV 
Zvolte 

položku. 

Kvalita života ve 
venkovských 
oblastech a 
diverzifikace 
hospodářství 

venkova 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovský
ch oblastí 

doplňkový 
vztah 

Hlavním cílem priority je podpořit rozvoj  
malého a středního podnikání 

prostřednictvím zlepšování vybavení 
venkovských obcí a rozvíjením  technické I 

občanské infrastruktury; aktivity jsou 
rovněž zaměřené na zlepšení podmínek 

pro podnikání a zvyšování životního 
standardu venkovských obcí s cílem snížit 
negativní migrační trendy ve venkovských 

regionech.  

Ne Ne PRV 
Zvolte 

položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

LEADER 
Konkurence

schopnost 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovský
ch oblastí 

doplňkový 
vztah 

Realizace místních rozvojových strategií 
a podpora místních partnerství ve 

smyslu  rozšiřování   rozsahu rozvojových 
aktivit a vytváření rozvojových strategií.  

Ne Ne PRV 
Zvolte 

položku. 
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Název dokumentu:                  Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 – 2013 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Globálním cílem rozvoje rybářství v České republice je „Udržení stávající produkce ryb v 
rybochovných zařízeních a úrovně zarybnění v rybářských revírech“. Rozvoj rybářství by, podle základních principů definovaných ve strategii, měl být 
realizován v souladu s pravidly udržitelného rozvoje, kdy je nezbytné v rozvoji tohoto odvětví zohlednit jak environmentální, tak i ekonomická a sociální 
hlediska. Jedním z cílů strategie rybářství je zachování současné úrovně zaměstnanosti v rámci odvětví, podpora kvalitního vzdělání v oboru a podpora 
vstupu mladé, vzdělané a své vzdělání prohlubující generace do tohoto odvětví. Cílem českého rybářství v období 2007 – 2013 je usilovat v rybářství o 
„Posílení konkurenceschopnosti sektoru na domácím i zahraničním trhu“ prostřednictvím zvýšení domácí i zahraniční poptávky po rybách a výrobcích z nich 
pocházejících z rybářské produkce ČR i zvýšením jakosti a rozšířením sortimentu výrobků z ryb a zlepšením a rozšířením nabídky kvalitních ryb a výrobků z 
nich. Jedním z cílů strategie je zlepšení podnikatelských podmínek ve venkovských oblastech s tradiční koncentrací rybochovných aktivit, což přispěje ke 
zkvalitnění životních podmínek obyvatelstva na venkově a k rozvoji pracovních příležitostí i volnočasových aktivit. Prioritami Národního strategického plánu 
pro oblast rybářství jsou:i) Modernizace stávajících provozů, včetně oblasti zpracování ryb, trhu s rybami a rybími produkty s upřednostněním sladkovodních 
ryb, ii) Propagace a marketingové aktivity zaměřené na ryby a produkty akvakultury (zvýšit obecné povědomí o kvalitě rybího masa, jeho chuťových 
vlastnostech a pozitivním vlivu na lidský organizmus), iii) Odbahnění rybníků (odstranění nežádoucích sedimentů), iv) Udržitelné obhospodařování krajiny 
(efektivní hospodaření s pozitivními dopady na životní prostředí), v) Ochrana a rozvoj vodních živočichů a rostlin (obnovu vnitrozemských vod, včetně míst 
pro tření a zprůchodnění migračních tras, modernizace a rozšíření líhní)a vi)Zachování vysoké odborné úrovně pracovníků v oblasti rybářství (vzdělávání). 
Zaměření hlavních cílů a priorit rozvoje rybářství v České republice je definováno s ohledem na globální cíl Národního strategického referenčního rámce 
politiky soudržnosti. Dokument je rovněž komplementární s hlavními cíli politiky rozvoje venkova pro období 2007 – 2013 (tj. s Národním strategickým 
plánem rozvoje venkova). 

Základní deskripce vazeb:   Hlavní cíle strategie se zaměřují jednak na zachování a rozvoj rybářského odvětví jako specifické formy podnikání realizované 
především ve venkovských oblastech a jednak na zachování tradičních forem obhospodařování vodních ploch s cílem docílit dlouhodobě stálých výnosů při 
současném respektování potřeb ochrany životního prostředí. Jednotlivé cíle a priority dokumentu tak mají vazbu k prioritě „Rozvoj venkovských oblastí“, 
především prostřednictvím specifických cílů „Rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře“, „Zlepšení pracovních podmínek v odvětví rybářství“ 
a „Posílení rovných práv mužů a žen“ a jednak k prioritě „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí prostřednictvím specifických cílů „Zavedení metod 
akvakultury, které snižují nepříznivý vliv nebo zesilují kladné účinky na životní prostředí“, „Snížení nepříznivých vlivů chovu ryb na přírodní prostředí a 
zlepšení stavu vodního prostředí“ a další. Jedním z cílů strategie rybářství je i „Zachování vysoké odborné úrovně pracovníků v oblasti rybářství“ 
prostřednictvím odborného vzdělávání, celoživotního učení i výzkumných aktivit, což má vztah k prioritě „Vzdělávání“.   
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Modernizace 
stávajících provozů, 

včetně oblasti 
zpracování ryb, 
trhu s rybami a 

rybími produkty s 
upřednostněním 

sladkovodních ryb. 

Konkurenc

eschopnost 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Aktivity v rámci priority jsou zaměřené 
na podporu vývoje nových výrobků 

odpovídajících poptávce, na zavádění 
nových technologií do rybářských 

podniků a dále I na zlepšování 
pracovních podmínek v odvětví 

rybářství;·zvyšování zaměstnanosti a 
rozvoj místní ekonomiky 

Ne Ne 
Operační 
program 
rybářství 

Zvolte 
položku. 

Propagace a 
marketingové 

aktivity zaměřené 
na ryby a produkty 

akvakultury 

Konkurenc

eschopnost 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Prostřednictvím realizace této priority 
by mělo být zvýšeno obecné povědomí 
o kvalitě rybího masa a jeho pozitivním 

vlivu na lidský organizmus; vyšší 
spotřeba ryb přispěje následně k rozvoji 

rybářství a tím podpoří tento typ 
ekonomiky převážně ve venkovských 

oblastech  

Ne Ne 
Operační 
program 
rybářství 

Zvolte 
položku. 

Odbahnění rybníků 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

synergická 

Zlepšení kvality vodního prostředí 
přispěje ke zvýšení kvality životního 

prostředí, především ve 
vodohospodářské oblasti 

Ne Ne 
Operační 
program 
rybářství 

Zvolte 
položku. 

Udržitelné 
obhospodařování 

krajiny 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

V rámci priority by měly být využívány 
takové způsoby 

hospodaření, které budou mít pozitivní, 
resp. neutrální účinky na životní 

prostředí 

Ne Ne 
Operační 
program 
rybářství 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Udržitelné 
obhospodařování 

krajiny 

Konkurenc

eschopnost 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Podpora podnikatelských aktivit, které 
podpoří a budou zvyšovat 

životaschopnost rybářských podniků 
v kontextu udržitelného rozvoje území 

Ne Ne 
Operační 
program 
rybářství 

Zvolte 
položku. 

Ochrana a rozvoj 
vodních živočichů a 

rostlin 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Priorita je zaměřena na obnovu a rozvoj 
vnitrozemských vod, včetně míst pro 
tření a zprůchodnění migračních tras 

pro stěhovavé druhy ryb  

Ne Ne 
Operační 
program 
rybářství 

Zvolte 
položku. 

Ochrana a rozvoj 
vodních živočichů a 

rostlin 

Konkurenc

eschopnost 

Vyvážený 
rozvoj 
území 

Rozvoj 
venkovských 

oblastí 

doplňkový 
vztah 

Aktivity zaměřené na modernizaci a 
rozšíření líhní, které umožní rozvoj 
druhově pestrého zarybnění říčních 

toků a tím podpoří rozvoj rybářského 
odvětví 

Ne Ne 
Operační 
program 
rybářství 

Zvolte 
položku. 

Zachování vysoké 
odborné úrovně 

pracovníků v 
oblasti rybářství 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Podpora vzdělávání a celoživotního 
učení, včetně výzkumných aktivit s cílem 

připravit a dlouhodobě zvyšovat 
kvalifikaci rybářských odborníků; tyto 
aktivity přispějí ke zlepšování lidských 

zdrojů pro podnikání v tomto 
specifickém sektoru 

Ne Ne 
Operační 
program 
rybářství 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Plán hlavních povodí ČR 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Základní dokument státní politiky v oblasti vod, podle požadavků transposice práva Evropských 
společenství, zejména směrnice 2000/60/ES. Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným 
vodním bohatstvím České republiky, které umožní sladit požadavky na všechny formy užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních 
ekosystémů, při současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod. Dokument stanoví rámcové cíle státní politiky pro harmonizaci veřejných 
zájmů:a) ochrany vod jako složky životního prostředí, b) ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, c) udržitelného užívání vodních zdrojů a 
hospodaření s vodou pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Plán hlavních povodí České republiky 
stanoví rámcové cíle v uvedených oblastech, hlavní principy a zásady státní politiky k prosazování vytčených cílů. Pro každou z uvedených oblastí stanovuje 
programy opatření a identifikuje finanční zdroje pro jejich realizaci a indikuje rozsah alokace. Závazná část Plánu hlavních povodí České republiky je po 
vyhlášení nařízením vlády závazným podkladem pro:a) návrhy opatření k zajištění rámcových cílů ze strany ústředních správních úřadů včetně zajišťování 
finančních zdrojů na realizaci navrhovaných opatření, b) pořizování koncepčních dokumentů se vztahem k vodám a vodnímu hospodářství, c) pořizování 
plánů oblastí povodí,d) sestavování požadovaných úrovní společných plánů mezinárodních oblastí povodí.        

Základní deskripce vazeb:   Cíle PHP ČR mají přímou vazbu na Operační program životní prostředí, většina opatření formulovaných PHP ČR je 
přímo reflektována ve struktuře OP ŽP. Dílčí opatření PHP budou realizována též prostřednictvím tematických programů financovaných mimo 
politiku soudržnosti (např. Program rozvoje venkova, Program prevence před povodněmi, ad). 

 

Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Ochrana vod jako 
složky životního 

prostředí 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Rozvoj infrastruktury čištění odpadních 

vod, revitalizace vodních toků 
Ano Ano 

Plány oblastí 
povodí 

OP Životní 
prostředí 

Ochrana vod jako 
složky životního 

prostředí 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

doplňkový 
vztah 

Zlepšování druhové skladby lesů, 
zalesňování, zatravňování,  snižování 

znečištění ze zemědělství 
Ne Ne 

Program 
rozvoje 
venkova 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Ochrana před 
povodněmi a dalšími 

škodlivými účinky 
vod 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 

Výstavba suchých nádrží, úpravy koryt, 
zvyšování retenční schopnosti krajiny, 
ochrana proti erozi, protipovodňová 

ochrana sídel, monitoring a mapování 
rizik 

Ano Ano 

Program 
rozvoje 

venkova, 
Program 
prevence 

před 
povodněmi, 

Program 
revitalizace 

říčních 
systémů 

OP Životní 
prostředí 

Zajištění 
vodohospodářských 

služeb 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 
kvality 

životního 
prostředí 

konkretizující 
Rozvoj infrastruktury a zdrojů pitné 

vody, vyhledávání a realizace nových 
vodních zdrojů  

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 
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Název dokumentu:                  Státní kulturní politika České republiky 2009 - 2014 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Hlavním cílem dokumentu je posilování role kultury a kulturních aktivit ve smyslu chápání kultury 
jako specifického sektoru, který může v budoucnosti sehrát zásadní roli v rozvoji české společnosti a o který lze do značné míry opřít ekonomický, 
environmentální i sociální rozvoj státu. Základní vize státní kulturní politiky zní: „Kultura je pro Českou republiku „jízdenkou do budoucnosti“: chceme být 
opět křižovatkou kultur, svoji přirozenou pozici využít svobodným, otevřeným a kreativním způsobem při tvorbě kultury vlastní, ochraně zděděných 
kulturních hodnot a jejich uplatnění ve všech oblastech života společnosti. Úkolem státu je vytvářet optimální vazby mezi kulturou a všemi oblastmi 
společnosti a tak obohacovat životy občanů, rozvíjet kreativní schopnosti v hospodářství, výzkumu, vzdělání, motivovat dárcovství i poskytnout dostatečné 
zdroje a tím posílit konkurenceschopnost země v globálním prostředí“. Jedním ze záměrů dokumentu je využít výhodné geografické polohy a kontaktu 
evropských i globálních kulturních vlivů na území českého státu ve prospěch zvyšování kulturní image a konkurenceschopnosti země. Zvláštní důraz je rovněž 
kladen na podporu kulturní tvorby a využívání existujících kulturních hodnot vytvořených v minulosti pro rozvoj jednotlivých regionů i celého státu. 
Specifickým cílem dokumentu je institucionalizace rolí státu, krajů a obcí při podpoře kultury jako takové i v jejím propojování s jinými oblastmi společnosti 
ve smyslu zvyšování ekonomického a sociálního rozvoje. Mimo jiné je v dokumentu také kladen důraz na rozvoj strategického řízení a na vytváření 
koncepčních dokumentů i adekvátní legislativy, které umožní rozvoj a uchování kulturních tradic a hmotných i nehmotných kulturních hodnot, ale zároveň 
také umožní podporu inovací a kreativity v oblasti kultury. Nedílnou součástí cílů dokumentu je podpora tzv. udržitelného rozvoje, tedy respektování 
nutnosti péče o krajinu, péče o architektonické památky a urbanistické celky, které formují prostor každodenního života jednotlivců a které zároveň ovlivňují 
pozitivně lidská společenství. Základní cíle zní: „Cíl 1 – ekonomická a společenská dimenze“- Využít přínosů umění a kulturního dědictví a s nimi spojené 
kreativity pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností, „Cíl 2 – občanská dimenze - rozvoj osobnosti“ - Zvýraznit roli kultury v individuálním 
profesním a osobnostním růstu občanů, zejména pro rozvoj tvořivosti, kultivaci demokratických hodnot a individuálních postojů a pro posilování 
odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty, „Cíl 3 – role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot“ - Poskytovat přímou i 
nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových a „Cíl 4 – role státu při tvorbě pravidel“ - 
Vytvářet transparentní a nediskriminační prostředí pro kulturní aktivity a jejich podporu z úrovně státu, krajů a obcí. 

Základní deskripce vazeb:  Mezi základní cíle a priority dokumentu patří především využívání kulturního dědictví ve prospěch zvyšování 
konkurenceschopnosti země. Tyto cíle mají přímou vazbu na několik priorit NSRR – především na prioritu „Udržitelný cestovní ruch a využití potenciálu 
kulturního bohatství“, dále pak na prioritu „Rozvoj venkovských oblastí“ a „Rozvoj městských oblastí“. Role kultury není vždy v jednotlivých prioritách NSRR 
explicitně vyjádřena, zaměření kulturní politiky však podporuje naplňování obecnějších cílů NSRR. Významný důraz v dokumentu je kladen na otázky 
zvyšování znalostí a vědomostí i zvyšování kvalifikace o jednotlivých přínosech kulturních hodnot a kulturního dědictví. Tyto cíle mají vazbu naplňování 
priority „Vzdělávání“ jak v orientaci na občany a jednotlivce, tak i v orientaci na management kulturních památek a objektů. Nedílnou součástí dílů 
dokumentu je rovněž podpora strategického řízení a profesionalizace veřejné správy na všech úrovních řízení. Tyto cíle vytváří vazbu na základní cíle a 
priority NSRR „Smart Administration“. Určitá pozornost je v dokumentu rovněž věnována rozvíjení kulturních hodnot a tradic. Tyto cíle mohou přímo 
podpořit sociální soudržnost a zapojování různých vyloučených skupin obyvatel do života většinové společnosti. Tyto aktivity opět nejsou v NSRR explicitně 
definovány, svou povahou však doplňují hlavní cíle a záměry priority „Sociální soudržnost“.  
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Ekonomická a 
společenská 

dimenze 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 
Využívání potenciálu nemovitých 

kulturních památek - přímá vazba na 
prioritu NSRR 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Ekonomická a 
společenská 

dimenze 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 
Využívání potenciálu nemovitých 

kulturních památek - přímá vazba na 
prioritu NSRR. 

Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

ROPy 

Ekonomická a 
společenská 

dimenze 

Konkurence

schopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Cílem dokumentu je také přenos 
zahraničních zkušeností a rozvoj 

vzdělávání v oblasti management 
kulturních památek. Jeho naplnění může 
přispět ke  zvyšování kvalifikace různých 

skupin obyvatelstva 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Ekonomická a 
společenská 

dimenze 

Konkurence

schopnost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

doplňkový 
vztah 

Dokument podporuje zmapování potřeb, 
zavedení evaluací, promítnutí kulturní 

politiky do koncepcí ostatních sektorů a 
jiných rozvojových strategií, PPP, podpora 

české kultury v zahraničí 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Občanská 
dimenze – 

rozvoj 
osobnosti 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Vzdělávání 
doplňkový 

vztah 

Podpora mezinárodních výměn, stáží a 
vzdělávacích aktivit, což může přispět k 

plnění záměrů NSRR ve sféře 
zaměstnanosti 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Občanská 
dimenze – 

rozvoj 
osobnosti 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

doplňkový 
vztah 

Podpora zavádění evaluace nabídky 
veřejných kulturních služeb, mobility 

aktérů v oblasti kultury, rozvoj moderních 
komunikačních technologií, vytváření 

mechanismů podpory trhu se současným 
výtvarným uměním, dobrovolnických 
aktivit při ochraně, propagaci a péči o 
kulturní dědictví, zvyšování povědomí 

veřejnosti o právech chráněných 
autorským zákonem apod.  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Občanská 
dimenze – 

rozvoj 
osobnosti 

Zaměstnan

ost 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Posilování 
sociální 

soudržnosti 

doplňkový 
vztah 

Rozvoj specifické kultury, místních tradic 
přispěje k řešení problémů sociální 

segregace a izolace, napomůže integraci 
různých sociálních skupin 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Role státu, 
krajů a obcí při 

podpoře 
zachování a 

tvorby 
kulturních 

hodnot 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 
Péče o památky, o kulturní dědictví, jeho 

ochrana, využití a jeho zpřístupnění, 
digitalizace apod.   

Ano Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

IOP 

Role státu, 
krajů a obcí při 

podpoře 
zachování a 

tvorby 
kulturních 

hodnot 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

konkretizující 
Péče o památky, o kulturní dědictví, jeho 

ochrana, využití a jeho zpřístupnění   
Ano Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 
ROPy 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Role státu, 
krajů a obcí při 

podpoře 
zachování a 

tvorby 
kulturních 

hodnot 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

doplňkový 
vztah 

Podpora vytváření mimorozpočtových 
zdrojů, aktivizace soukromých zdrojů pro 
rozvoj kultury; podpora kinematografie 

apod. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Role státu při 
tvorbě pravidel 

Konkurence

schopnost 

Konkurence
schopná 

česká 
ekonomika 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

kauzální 

Legislativní a institucionální opatření pro 
rozvoj kultury, ochranu kulturního 

dědictví, zapojení aktérů do rozvoje 
kultury v území   

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Rámcový program konkurenceschopnost a inovace (2007-2013) 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Rámcový program konkurenceschopnost a inovace přispívá ke konkurenceschopnosti a 
inovativnímu potenciálu Společenství jako pokročilé znalostní společnosti s udržitelným rozvojem založeným na silném hospodářském růstu a s 
vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství s vysokou úrovní ochrany a zlepšením kvality životního prostředí. Rámcový program 
konkurenceschopnost a inovace pro roky 2007-2013 je postaven na čtyřech základních cílích. Těmito cíli jsou Posílit konkurenceschopnost 
podniků, zejména malých a středních; Podporovat inovace ve všech formách, včetně ekologických inovací; Urychlit vývoj udržitelné, 
konkurenceschopné, inovativní a informační společnosti přístupné všem a Podporovat energetickou účinnost a nové a obnovitelné zdroje 
energie ve všech odvětvích včetně dopravy. Tyto cíle rámcového programu jsou sledovány naplňováním tři zvláštních celoevropských 
programů, které především kultivují a rozvíjejí prostředí, ve kterém podniky působí. Jedná se o Program pro podnikání a inovace (přístup k 
finančním prostředkům pro zahájení podnikání malých a středních podniků a jejich růst, inovační činnost, kultura podnikavosti a inovací, 
mechanismus GIF, hospodářská a správní reforma související s podnikáním a inovacemi). Programu na podporu komunikačních a informačních 
technologií (jednotný evropský informační prostor, inovace prostřednictvím širšího přijetí informačních a komunikačních technologií a investic 
do nich, informační společnost přístupná všem, úspornější a účinnější služby v oblastech veřejného zájmu a zlepšení kvality života a Programu 
inteligentní energie – Evropa (energetická účinnost a racionální využívání zdrojů energie – SAVE, nové a obnovitelné zdroje energie – ALTENER, 
Energie v dopravě – STEER, integrované iniciativy). Základní deskripce vazeb:   Cíle Rámcového programu jsou realizovány přímo speciálními 
programy zřízenými stejným právním aktem, jímž je vyhlášen tento Rámcový program EU. Zaměření všech jeho cílů tvoří doplnění oblastí 
podpory realizovaných v rámci politiky HSÚS. Jde tedy o programy, které se vzájemně doplňují a svým zaměřením jsou zcela v souladu. V 
případech některých podporovaných aktivit může jít dokonce o vývoj nových přístupů, které mohou být po svém otestování v rámci tohoto 
evropského programu dále podpořeny přímo z některého z operačních programů HSÚS v ČR. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ 
vazby 

k prioritě 
NSRR 

Komentář 

Možnost 
územní 

koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Posílit 
konkurenceschopnost 

podniků, zejména malých a 
středních 

Konkurence

schopnost 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomika 

Konkurenc
eschopný 

podnikatel
ský sektor 

doplňkov
ý vztah 

Aktivity tohoto cíle mohou vhodně doplnit 
aktivity realizované v obdobné oblasti v rámci 

OP PI 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Podporovat inovace ve 
všech formách, včetně 
ekologických inovací 

Konkurence

schopnost 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomika 

Konkurenc
eschopný 

podnikatel
ský sektor 

doplňkov
ý vztah 

Podpora inovací v rámci tohoto evropského 
programu může vhodně doplnit podporu 

inovací realizovanou v rámci OP PI 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Urychlit vývoj udržitelné, 
konkurenceschopné, 

inovativní a informační 
společnosti přístupné všem 

Zaměstnano

st 

Otevřená, 
flexibilní a 
soudržná 

společnost 

Rozvoj 
informační 
společnosti 

doplňkov
ý vztah 

Podpora vývoje udržitelné, konkurenceschopné 
a inovativní informační společnosti v rámci 

tohoto evropského programu může vytvořit 
nástroje podporovatelné v dané oblasti i v rámci 

relevantních programů HSÚS v ČR  

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Podporovat energetickou 
účinnost a nové a 

obnovitelné zdroje energie 
ve všech odvětvích včetně 

dopravy 

Atraktivní 

fyzické 

prostředí 

Atraktivní 
prostředí 

Ochrana a 
zlepšení 

kvality ŽP 

doplňkov
ý vztah 

Aktivity zaměřené na podporu energetické 
účinnosti a nové obnovitelné zdroje energie tohoto 

evropského programu se vzájemně doplňují s 
podobně zaměřenými aktivitami OP ŽP 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Podporovat energetickou 
účinnost a nové a 

obnovitelné zdroje energie 
ve všech odvětvích včetně 

dopravy 

Konkurence

schopnost 

Konkurenc
eschopná 

česká 
ekonomika 

Zlepšení 
dostupnost
i dopravou 

doplňkov
ý vztah 

Aktivity zaměřené na podporu energetické 
účinnosti a nové obnovitelné zdroje energie v 

odvětví dopravy mohou zefektivnit další 
investice v oblasti dopravy realizované v rámci 

OP Doprava 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:                  Energetická politika pro Evropu 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   K zajištění udržitelné, zabezpečené a konkurenceschopné energie je potřebný společný postup 
Evropy.     Základ evropské energetické politiky sestává ze tří pilířů: boj proti změně klimatu, omezování vnější zranitelnosti EU, pokud jde o dovozy 
uhlovodíků, a podpora růstu a pracovních míst, což umožní zabezpečeným způsobem poskytovat dostupnou energii spotřebitelům. Komise navrhla 
následující cíle:  1) omezit do roku 2020 emise skleníkových plynů ve vyspělých zemích o 30 % ve srovnání s rokem 1990; dále je nutné snížit celosvětové 
emise skleníkových plynů v roce 2050 ve srovnání s rokem 1990 až o 50 %, což předpokládá snížení v průmyslových zemích do roku 2050 o 60–80 %; 2) 
okamžitý závazek EU dosáhnout do roku 2020 v každém případě alespoň 20% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990. K dosažení 
strategického energetického cíle je proto potřeba ekonomiku Evropy přeorientovat tak, aby byla vysoce energeticky účinná a produkovala nízké hodnoty 
CO2, čehož se dosáhne podporou nové průmyslové revoluce, urychlováním přechodu na růst pomocí nízkouhlíkových technologií a během let výrazným 
zvyšováním objemu energie s nízkými emisemi vyráběné a využívané místně. Úkolem je toto provést při co nejvyšších přínosech z konkurenceschopnosti pro 
Evropu a s co nejmenšími náklady. Evropa formulovala opatření, která umožní EU vykročit směrem k cíli stát se znalostní ekonomikou využívající energii s 
nízkým obsahem uhlíku, ale zároveň zlepšit zabezpečení dodávek a stále více podílet na zlepšování konkurenceschopnosti.   Jedná se o Vnitřní trh s energií 
především o oddělování sítí (zabránění diskriminace a zneužívání postavení, pokud společnosti kontrolují energetické sítě a též výrobu nebo prodeje, z 
ochranářských opatření na vnitrostátních trzích a snah bránit hospodářské soutěži, dále o účinnou regulaci (harmonizace pravomocí a nezávislosti 
energetických regulačních orgánů), průhledné fungování energetických trhů, rozvoj infrastruktury, bezpečnost sítí, přiměřenost výroby elektřiny a 
kapacita dodávek zemního plynu, energie jako veřejná služba. Solidarita mezi členskými státy a zabezpečení dodávek ropy, zemního plynu a elektřiny se 
soustředí na pomoc členským státům, jež jsou z velké části závislé na jednom dodavateli zemního plynu, aby dodávky diverzifikovaly,  spolupráce 
prostřednictvím strategického systém ropných zásob EU s účinnou koordinací ze strany IEA ve vztahu k zásobám dalších zemí OECD, propojovací elektrická 
vedení - zabezpečení dodávek elektřiny.  Náročný program pro opatření v oblasti energetické účinnosti na úrovni Společenství, na vnitrostátní, místní a 
mezinárodní úrovni se zaměřuje mj. na uvádění do provozu vozidel s účinným využitím paliva, zvýšené využívání veřejné dopravy a zajišťování toho, aby 
spotřebitelé nesli skutečné náklady za dopravu, podpora energetické účinnosti stávajících  domů, podpora nízkoenergetických budov.  Dlouhodobější cíl v 
oblasti energie z obnovitelných zdrojů usiluje o zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové skladbě zdrojů energie EU na 20 % do roku 2020. 
Evropský strategický plán pro energetické technologie se zaměřuje na prosazování energeticky účinnějších postupů a technologií – domy, spotřebiče, 
průmysl, doprava. Dalšími tématy jsou využívání fosilních paliv s nízkými emisemi CO2  či budoucnost jaderné energetiky (rozvoj nejpokročilejší rámec pro 
jadernou energii, zachování technologického náskoku apod.).  Mezinárodní energetická politika aktivně hájící zájmy Evropy  se zaměřuje na energetickou 
chartu, energetickou bezpečnost, spolupráci s okolními zeměmi, producenty zdrojů – mezinárodní projekty, jadernou bezpečnost.  Účinné monitorování a 
podávání zpráv se soustředí na vznik observatoře pro dodávky energií v rámci generálního ředitelství pro energetiku a dopravu.  
Základní deskripce vazeb:   Priority Energetická politiky pro Evropu Koncepce mají pouze nepřímou vazba k prioritám NSRR. Jedná se o politiku, jejíž 
rozvojová opatření ovlivňují společné priority HSÚS a odrážejí se v řídicích dokumentech a strategiích vydaných EK.  Je možno hovořit o konformnosti 
zejména s prioritou Konkurenceschopný podnikatelský sektor.  Z hlediska dopadů Energetická politiky pro Evropu je možné diskutovat o připravenosti OP 
Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, ROPy reagovat na jednotlivá témata. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Vnitřní trh 
Konkurencesc

hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Zabránění diskriminace a zneužívání postavení, posílení 
spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány, 

fungování Evropské sítě nezávislých regulačních orgánů 
(„ERGEG+“), vznik společného subjektu na úrovni EU,  

jmenování čtyř evropských koordinátorů pro čtyři 
nejnaléhavější prioritní projekty, nasměřování investic 

do infrastruktury zemního plynu, pomáhat při vytváření 
systémů na pomoc nejpotřebnějším občanům v EU, aby 

se vyrovnali se zvýšeními ceny za energie, poskytovat 
více informací, aby si občané mohli vybrat mezi 

dodavateli a možnostmi dodávek, odstranit 
administrativní zátěž, mění-li zákazníci dodavatele, 

chránit zákazníky před nekalými prodejními praktikami 

Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 

Solidarita mezi 
členskými státy a 

zabezpečení 
dodávek ropy, 

zemního plynu a 
elektřiny 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 
Spolupráce při zajištění dostupnosti energií a 

energetické bezpečnosti 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 

Dlouhodobý 
závazek na 
snižování 

skleníkových 
plynů a systém EU 
pro obchodování 

s emisemi 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 
Závazek omezení světové změny klimatu na dva stupně, 

obchod s emisemi 
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 

Náročný program 
pro opatření v 

oblasti 
energetické 
účinnosti na 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 

Urychlené uvádění do provozu vozidel s účinným 
využitím paliva, zvýšené využívání veřejné dopravy a 

zajišťování toho, aby spotřebitelé nesli skutečné náklady 
za dopravu, 

přísnější normy a lepší označování přístrojů, 

Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

úrovni 
Společenství, na 

vnitrostátní, 
místní a 

mezinárodní 
úrovni 

rychlé zlepšování energetické účinnosti stávajících 
budov podpora nízkoenergetických domů coby normy 
pro novou výstavbu, využití zdanění s cílem dosáhnout 

účinnějšího využití energie, zlepšování účinnosti výroby, 
přenosu a distribuce tepla a elektřiny, nová mezinárodní 
dohoda o energetické účinnosti na podporu společného 

úsilí 
Dlouhodobější cíl 
v oblasti energie z 

obnovitelných 
zdrojů 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 
Zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 

celkové skladbě zdrojů energie EU na 20 % do roku 2020 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 

Evropský 
strategický plán 
pro energetické 

technologie 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 

Energeticky účinnější budovy, spotřebiče, zařízení, 
průmyslové postupy a dopravní systémy, vývoj biopaliv, 
zejména biopaliv druhé generace, aby se tak staly plně 

konkurenceschopnou alternativou k uhlovodíkům, brzké 
zajištění konkurenceschopnosti rozsáhlých pobřežních 
zdrojů využívajících energii větru a příprava půdy pro 
konkurenceschopnou evropskou supersíť využívající 

tyto zdroje, zajištění konkurenceschopnosti 
fotovoltaické elektřiny za účelem využití solární energie, 

využití technologií palivových článků a vodíku při 
decentralizované výrobě a dopravě, technologie 

udržitelného uhlí a zemního plynu, obzvláště 
zachycování a ukládání uhlíku, zachovat technologický 

předstih, pokud jde o reaktory pro jaderné štěpení 
čtvrté generace a budoucí technologie energie z jaderné 

syntézy, čímž se výrazně zvýší konkurenceschopnost 
elektřiny vyráběné z jaderné energie, bezpečnost a 
ochrana příslušných systémů a zmenší se i objem 

odpadu. 

Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 

Jak v budoucnu Konkurencesc Konkurencesc Konkurencesch kauzální Navrhnout mechanizmus, který do roku 2015 podnítí Ne Ne Klepněte Zvolte 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

dosáhnout 
využívání fosilních 

paliv s nízkými 
emisemi CO2 

hopnost hopná česká 
ekonomika 

opný 
podnikatelský 

sektor 

výstavbu a provozování až 12 rozsáhlých 
demonstračních provozů s technologií využívající 

udržitelná fosilní paliva v komerční výrobě elektrické 
energie v EU,  

Stanovit kdy budou muset elektrárny spalující uhlí a 
zemní plyn instalovat systémy zachycování a ukládání 

CO2.  

sem a 
zadejte 

text. 

položku. 

Budoucnost 
jaderné 

energetiky 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 

Dále rozvíjet nejpokročilejší rámec pro jadernou energii 
ve členských státech, které si jadernou energii zvolily, 
při splnění nejvyšších norem bezpečnosti, ochrany a 

nešíření podle Smlouvy o Euratomu, řešení 
problematiky odpadu.  

Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 

Mezinárodní 
energetická 

politika aktivně 
hájící zájmy 

Evropy 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 

ES a jeho členské státy by měly udávat směr při 
vytváření mezinárodních dohod, včetně budoucnosti 

Smlouvy o energetické chartě a klimatického režimu po 
roce 2012, pro evropskou bezpečnost a stabilitu jsou 

stěžejní energetické vztahy EU s jejími sousedy. EU by se 
měla zaměřit na vytvoření rozsáhlé sítě zemí 

obklopujících EU, jež by jednala na základě společných 
pravidel a zásad vyplývajících z energetické politiky EU, 
zlepšení vztahů s našimi vnějšími dodavateli energie, 

další rozvoj ucelených partnerství na základě 
vzájemného zájmu, průhlednosti, předvídatelnosti a 

vzájemnosti, nadále rozvíjet užší vztahy v oblasti energie 
s jinými hlavními spotřebiteli, zejména prostřednictvím 

IEA a G8 nebo prostřednictvím intenzivnější 
dvoustranné spolupráce, větší využití finančních 

nástrojů prostřednictvím posílené spolupráce s EIB a 
EBOR a zřízení investičního fondu sousedství s cílem 

posílit energetickou bezpečnost EU,  
zlepšit podmínky pro investice do mezinárodních 

Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 
-Vyvážený 

rozvoj území 

Možnost územní 
implementace 

- Územní 
spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

projektů - právní rámec a jmenování evropských 
koordinátorů, kteří by zastupovali zájmy EU v klíčových 

mezinárodních projektech, podporovat nešíření, 
jadernou bezpečnost a ochranu, zejména posílením 
spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou 

energii, energetické partnerství Afrika–Evropa.  

Účinné 
monitorování a 
podávání zpráv 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 
Vznik úřadu observatoře pro dodávky energií v rámci 

generálního ředitelství pro energetiku a dopravu  
Ne Ne 

Klepněte 
sem a 

zadejte 
text. 

Zvolte 
položku. 
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Název dokumentu:               Druhý strategický přezkum energetické politiky Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich  

solidární využití 

Základní deskripce cílů a priorit v rozsahu min. 150 slov:   Komise navrhuje pět bodů akčního plánu EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární 
využití, které jsou zaměřeny na: i) potřebnou infrastrukturu a diverzifikaci dodávek energie, ii) vnější vztahy v oblasti energetiky, iii) zásoby ropy a zemního 
plynu a mechanismy pro reakci v krizových situacích, iv.) energetickou účinnost, v.)co nejlepší využití domácích energetických zdrojů EU. Pozornost se 
zaměřuje na podporu infrastruktury zásadní pro energetické potřeby EU. Jedná se o připojení Pobaltí týkající se zemního plynu, elektřiny a skladování, 
vybudování jižního koridoru zemního plynu, podpora využívání zkapalněného zemného plynu a vytvoření akčního plánu pro LNG, dokončení 
Středomořského energetického okruhu, rozvinutí severojižních propojení přenosových a přepravních soustav elektřiny a zemního plynu ve střední a 
jihovýchodní Evropě, navržení mořské sítě v Severním moři. Větší důraz je kladen na energetiku v mezinárodních vztazích (Energetické společenství, 
spolupráce s Běloruskem, přijetí ustanovení o „vzájemné energetické provázanosti“ pro široce založené dohody s producentskými zeměmi mimo Evropu, 
nový přístup vůči Rusku, kaspické oblasti, dialog mezi EU a zeměmi OPEC o energetice, vztahy v oblasti energetiky s Irákem a Radou pro spolupráci v 
Perském zálivu, prohloubení spolupráce s partnery, jako jsou Austrálie, Kanada, Japonsko a Spojené státy americké, stejně jako s rozvíjejícími se 
spotřebitelskými zeměmi, vypracování rámce pro spolupráci se zeměmi, jako jsou Čína a Indie, a to dvoustranné i vícestranné, a s oblastmi, jako jsou 
Latinská Amerika a karibská oblast; rozvoj spolupráce s alternativními dodavatelskými zeměmi, jako je Brazílie - významným vývozcem biopaliv, měly by být 
zlepšeny vztahy v oblasti energetiky s Afrikou, zejména se severní, spolupráce se zeměmi jako je  Alžírsko, Egypt, Libye a Nigérie, budování transsaharského 
plynovodu). Dalšími tématy je zlepšení zásob ropy a zemního plynu a mechanismů pro reakci v krizových situacích a zlepšení energetické účinnosti (revize 
směrnice o energetické náročnosti budov, o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, využívání směrnice o ekodesignu, podpora kombinované 
výroby tepla a elektřiny - kogenerace, mezinárodní partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti, využívání zdrojů včetně strukturálních pro 
posílení energetické účinnosti a podporu energetických zdrojů.  Dalším tématem je lepší využití domácích energetických zásob EU (rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie, vytvoření iniciativy EU pro financování udržitelné energetiky, využití uhlí, problematika kapacity rafinérií, jaderná energetika).  Komise 
navrhne v roce 2010 obnovu energetické politiky pro Evropu s cílem naplánovat politickou agendu pro rok 2030 a vizi pro rok 2050. Půjde o výsledek 
širokých konzultací, aby se prozkoumaly možné dlouhodobější cíle, jako např.: i) Dekarbonizovat dodávky elektřiny v EU do roku 2050 ii) Ukončit závislost 
dopravy na ropě (přechod k vozidlům poháněným elektřinou, vodíkem a alternativními palivy se neuskuteční najednou a bude vyžadovat rozsáhlé změny v 
dopravní infrastruktuře EU), iii) Budovy s nízkými emisemi a budovy vyrábějící elektřinu. iv) Inteligentní propojená elektrorozvodná síť, v) Podpora vysoce 
účinných energetických systémů s nízkými emisemi uhlíku na celém světě.   
Základní deskripce vazeb:   Priority Druhého strategického přezkumu energetické politiky - Akčního plánu EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich 
solidární využití mají pouze nepřímou vazba k prioritám NSRR. Jedná se o politiku, jejíž rozvojová opatření ovlivňují společné priority HSÚS a odrážejí se 
v řídicích dokumentech a strategiích vydaných EK.  Je možno hovořit o konformnosti zejména s prioritou Konkurenceschopný podnikatelský sektor.  
Z hlediska dopadů energetická politiky pro Evropu je možné diskutovat o připravenosti OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace reagovat na jednotlivá 
témata. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Podpora 
infrastruktury 

zásadní pro 
energetické 
potřeby EU 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Připojení Pobaltí týkající se zemního plynu, elektřiny a 
skladování, vybudování jižního koridoru zemního 
plynu, podpora využívání zkapalněného zemného 

plynu a vytvoření akčního plánu pro LNG, dokončení 
Středomořského energetického okruhu, rozvinutí 

severojižních propojení přenosových a přepravních 
soustav elektřiny a zemního plynu ve střední a 

jihovýchodní Evropě, navržení mořské sítě v Severním 
moři 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Větší důraz na 
energetiku v 

mezinárodních 
vztazích EU 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Energetické společenství, spolupráce s Běloruskem, 
přijetí ustanovení o „vzájemné energetické 

provázanosti“, nový přístup vůči Rusku, kaspické 
oblasti, dialog mezi EU a zeměmi OPEC o energetice, 

vztahy v oblasti energetiky s Irákem a Radou pro 
spolupráci v Perském zálivu, prohloubení spolupráce 
s partnery, jako jsou Austrálie, Kanada, Japonsko a 

Spojené státy americké, stejně jako s rozvíjejícími se 
spotřebitelskými zeměmi, vypracování rámce pro 

spolupráci se zeměmi typu Čína a Indie, s oblastmi, 
jako jsou Latinská Amerika a karibská oblast; rozvoj 
spolupráce s alternativními dodavatelskými zeměmi 
jako je Brazílie, vztahy v oblasti energetiky s Afrikou, 
spolupráce se zeměmi jako je  Alžírsko, Egypt, Libye a 

Nigérie, budování transsaharského plynovodu 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Zlepšení zásob 
ropy a zemního 

plynu a 
mechanismů 
pro reakci v 

krizových 
situacích 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

kauzální 

revizi právních předpisů EU ohledně nouzových 
zásob ropy, zveřejňování úrovně komerčních zásob 

ropy, směrnice o bezpečnosti dodávek zemního 
plynu 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Nový impuls 
pro 

energetickou 
účinnost 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Nový balíček ohledně energetické účinnosti, revize 
směrnice o energetické náročnosti budov, 

revize směrnice o uvádění spotřeby energie na 
energetických štítcích, 

zintenzivnění provádění směrnice o ekodesignu, 
Pakt primátorů, balíček ekologické daně, podpora 
liberalizace energeticky účinných výrobků a služeb 
také v kontextu obchodních jednání, mezinárodní 

partnerství pro spolupráci v oblasti energetické 
účinnosti, vyhodnocení akčního plánu pro 

energetickou účinnost 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

Nový impuls 
pro 

energetickou 
účinnost 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizujíc
í 

Podpora kombinované výroby tepla a elektřiny 
(kogenerace), podporu energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů energie 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 

Nový impuls 
pro 

energetickou 
účinnost 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizujíc
í 

Podpora kombinované výroby tepla a elektřiny 
(kogenerace), podporu energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů energie 
Ano Ano 

Klepněte 
sem a 

zadejte text. 

OP Životní 
prostředí 

Lepší využití 
domácích 

energetických 
zásob EU 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

konkretizujíc
í 

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie Ano Ano 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

OP Podnikání 
a inovace 
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Vybrané hlavní 
relevantní 

priority/cíle 

Pilíř 
soudržnosti 

Cíl NSRR 
Priorita 
NSRR 

Typ vazby 
k prioritě 

NSRR 
Komentář 

Možnost územní 
koordinace 

-Vyvážený rozvoj 
území 

Možnost 
územní 

implementace 
- Územní 

spolupráce 

Prováděcí 
dokumenty 

národní  

Prováděcí 
dokumenty 

HSÚS 

Lepší využití 
domácích 

energetických 
zásob EU 

Konkurencesc
hopnost 

Konkurencesc
hopná česká 
ekonomika 

Konkurencesch
opný 

podnikatelský 
sektor 

doplňkový 
vztah 

Sdělení Překonávání překážek pro energii z 
obnovitelných zdrojů v EU, iniciativa EU pro 

financování udržitelné energetiky, využíváním 
černého a hnědého uhlí a zachycování a skladování 
uhlíku (CCS), vytěžit domácí zásoby ropy a zemního 

plynu, sdělení o kapacitě rafinerií a poptávce po ropě 
v EU, jaderná energetika Jaderná energetika přispívá 

k zabezpečení dodávek energie v EU jako, zdroje 
uranu, revidovaný návrh směrnice, kterou se 
stanovuje rámec Společenství pro jadernou 

bezpečnost. 

Ne Ne 
Klepněte 

sem a 
zadejte text. 

Zvolte 
položku. 

 


