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Úvod 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu 

(dále jen „ŘO IROP“) je subjekt odpovědný za řízení programu.  V souladu se zásadou řádného 

finančního řízení průběžně monitoruje a vyhodnocuje pokrok v realizaci programu a rozhoduje 

o opatřeních, která zabezpečí, že svěřené prostředky budou využity včas a efektivně. Jedině v případě 

včasné identifikace problémů při provádění programu a analýze jejich příčin je možné přijmout žádoucí 

nápravná opatření, mezi která patří revize programu. 

ŘO IROP předkládá Monitorovacímu výboru IROP návrh změny Programového dokumentu 

Integrovaného regionálního operačního programu (dále „PD IROP“).  

Navrhované změny jsou zpracovány v souladu s článkem 30 Změny programu a článkem 96 Obsah, 

přijetí a změna operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu 

pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 

a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady č. 1083/2006 (dále jen „obecné 

nařízení“). 

Navrhované změny PD IROP předkládané ŘO IROP jsou řádně odůvodněné a je u nich uveden 

očekávaný dopad na cíle programu, finanční a věcné indikátory, milníky a finanční tabulky.  

Předkládané změny Programového dokumentu IROP zpracované v dokumentu se vztahují k 1. verzi 

Programového dokumentu IROP schváleného prováděcím rozhodnutím Evropské komise C (2015) 

3865 dne 4. června 2015 a jsou nyní předkládány k projednání a ke schválení na 7. zasedání 

Monitorovacího výboru IROP. Následně budou předloženy Evropské komisi.  

Navrhované změny nemají dopad na cíle Integrovaného regionálního operačního programu. Nadále je 

globálním cílem IROP zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro 

zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.  

Pokud jsou v tomto materiálu zmiňovány odkazy na kapitoly a konkrétní strany Programového 
dokumentu IROP, jedná se o jeho českou verzi ze dne 4. června 2015, která je zveřejněna na 
internetových stránkách http://dotaceeu.cz/getmedia/207ddc91-a4de-42ff-9d98-27cdf9ef4c5a/PD-
IROP-20150604-schvalen-EK_2.pdf?ext=.pdf  
 

 

http://dotaceeu.cz/getmedia/207ddc91-a4de-42ff-9d98-27cdf9ef4c5a/PD-IROP-20150604-schvalen-EK_2.pdf?ext=.pdf
http://dotaceeu.cz/getmedia/207ddc91-a4de-42ff-9d98-27cdf9ef4c5a/PD-IROP-20150604-schvalen-EK_2.pdf?ext=.pdf
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Návrh revize PD IROP  - 1. Strategie, na jejímž základě bude 
operační program přispívat ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a 
k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

 

Revidovaná část  1.2 Odůvodnění přidělení finančních prostředků 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. a) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

 

Původní text 

Pro prioritní osu 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, vážící se k tematickým cílům 

5 a 7, je předpokládaná druhá nejvyšší alokace programu ve výši 33,78 %. 

Upravený text 

Pro prioritní osu 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, vážící se k tematickým cílům 

5 a 7, je předpokládaná druhá nejvyšší alokace programu ve výši 34,62 %. 

Původní text 

Tyto aktivity by měly být podpořeny 10,18 % alokace. 

Upravený text 

Tyto aktivity by měly být podpořeny 11,02 % alokace. 

Původní text 

Pro prioritní osu 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, vážící se k tematickým cílům 

2, 6 a 11, je předpokládaná alokace ve výši 17,28 % celkové alokace programu. 

Upravený text 

Pro prioritní osu 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, vážící se k tematickým cílům 

2, 6 a 11, je předpokládaná alokace ve výši 16,43 % celkové alokace programu. 

Původní text 

Pro oblasti regionálního vzdělávání proto IROP předpokládá 10,18 % alokace. 

Upravený text 

Pro oblasti regionálního vzdělávání proto IROP předpokládá 12,57 % alokace. 

Původní text 

Pro oblast pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje je určeno 1 % alokace. 
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Upravený text 

Pro oblast pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje je určeno 0,15 % alokace. 

Odůvodnění 

Odůvodnění jednotlivých realokací jsou uvedeny v kapitolách Návrh revize PD IROP  - Prioritní osa 1,   

Návrh revize PD IROP – SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

a Návrh revize PD IROP – Finanční tabulky 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Úpravy finančních a věcných indikátorů jsou uvedeny v části Návrh revize PD IROP – SC 3.3 Podpora 

pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

c. Dopady na milníky 

Dopady na milníky jsou uvedeny v části Návrh revize PD IROP - Prioritní osa 3 

Dopad na finanční tabulky 

Dopady na finanční tabulky jsou uvedeny v části Návrh revize PD IROP – Finanční tabulky 
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Návrh revize PD IROP  - SC 1.1 Zvýšení regionální mobility 
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

Revidovaná část  

Tabulka 5 SC 1.1: Společné a specifické programové 

indikátory výstupů (méně rozvinuté regiony), (čl. 96 odst. 2 

první pododstavec písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013) 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iv) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna Oznámení 

Doplněny kódy NČI 

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost podávání 

zpráv 

7 22 00 (CO13) 
Celková délka nově 

postavených silnic 
km EFRR 146  Žadatel /příjemce Průběžně  

7 23 00 (CO14) 

Celková délka 

rekonstruovaných 

nebo 

modernizovaných 

silnic 

km EFRR 729  Žadatel /příjemce Průběžně  

Odůvodnění 

Důvodem přidání kódů použitých v Národním číselníku indikátorů bylo umožnění snadnější orientace 

v indikátorové soustavě, protože primárně jsou všude, včetně např. Monitorovacího systému, uváděny 

pouze kódy dle NČI (7 22 0 a 7 23 00). 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu. 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky. 
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Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování.  
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Návrh revize PD IROP – SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy 

Revidovaná část  

Část 2.1.7.1 Popis typů a příkladů opatření, která mají být 

podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění 

specifických cílů, případně včetně určení hlavních 

cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů 

příjemců  

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Odstraněn text  

- dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje 

a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou 

provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 

základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  

Upravený text 

- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje 

a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné 

dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.  

Odůvodnění 

Předmětem změny je odstranění duplicity ve výčtu typů příjemců. Dopravce ve veřejné linkové 

dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, musí být ve specifickém cíli 1.2 IROP vždy 

subjektem zajišťujícím dopravní obslužnost na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících (viz část kapitoly 2.1.7.1 věnované aktivitě Vozidla, kde Programový dokument IROP 

uvádí, že se podporují projekty subjektů, které zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné služby). 

Změna zároveň odstraňuje nesprávně zúžené pojetí „soukromých“ dopravců ve veřejné dopravě. Tito 

dopravci provozující v České republice veřejnou dopravu prostřednictvím silničních vozidel (autobusů) 

a drážních vozidel městské dopravy (tramvají, trolejbusů) vykonávají svoji činnost na základě 

uzavřené smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (o závazku veřejné služby) podle 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, nebo podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 

v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 

Odstraněn je také úzký pojem „veřejná linková doprava“, kterým zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, rozumí prakticky pouze veřejnou autobusovou dopravu (veřejná linková doprava je 

pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase silniční dopravní cesty, při kterém cestující 

vystupují a nastupují na předem určených zastávkách a při kterém jsou přepravní služby nabízeny 



 

10 

 

podle předem vyhlášených podmínek a jsou poskytovány k uspokojování přepravních potřeb). 

Předmětem podpory v aktivitě Vozidla ve specifickém cíli 1.2 IROP je však také podpora subjektů 

provozujících veřejnou drážní osobní dopravu na dráze tramvajové nebo trolejbusové podle zákona 

č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

Odstraněn text 

Ve specifickém cíli 1.2 budou podpořeny zpravidla projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu 

čl. 107 odst. 1 SFEU. U opatření na podporu nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel veřejné 

hromadné dopravy včetně plnících stanic, terminálů veřejné hromadné dopravy a tarifních systémů 

veřejné hromadné dopravy ŘO zváží využití existujících schémat povolené veřejné podpory (např. 

nařízení č. 1370/2007, GBER nebo SGEI), v případě, že je nebude možné využít, bude toto opatření 

podléhat oznámení záměru na Evropské komisi (notifikaci podpory). 

Upravený text 

Veřejná podpora 

Aktivity Telematika, Bezpečnost a Cyklodoprava 

Ve specifickém cíli 1.2 budou podpořeny zpravidla projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu 

čl. 107 odst. 1 SFEU.  

Aktivita Terminály  

V aktivitě Terminály budou podpořeny projekty v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 

17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory 

za slučitelné s vnitřním trhem, Oddíl 13 Podpora na místní infrastrukturu, článek 56 Investiční podpora 

na místní infrastrukturu.  

Aktivita Nízkoemisní vozidla 

V aktivitě Nízkoemisní vozidla budou podpořeny projekty v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po 

železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.  

Odůvodnění 

Aktivita Terminály  

ŘO IROP zahájil oznamovací proceduru 18. 6. 2015 zasláním oznamovacího formuláře podle nařízení 

č. 794/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, včetně doplňkového 

informačního listu III.13.B pro podporu dopravní infrastruktury. 

Žádost byla předána Evropské komisi 30. 6. 2015 prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, s přiděleným evidenčního čísla podpory SA.42380 (2015/N) - Integrated Regional 

Operational Programme for the period 2014 – 2020: Priority Axis 1: Competitive, accessible and safe 

regions, Specific Objective 1.2 Increasing the share of sustainable forms of transport. Notifikační řízení 

bylo zahájeno k 29. 6. 2015.  

Dne 28. 7. 2015 proběhla telekonference na účasti Řídicího orgánu IROP, Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, Stálého zastoupení a Evropské komise ve kterém se probírala možnost využití 

nařízení č. 651/2014, část Podpora na místní infrastrukturu.  
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Dotazovací procedura mezi Evropskou komisí a Řídicím orgánem IROP probíhala od 14. 8. 2015 do 

13. 10. 2015, kdy ŘO IROP obdržel žádost Evropské komise o vyjádření k návrhu využití blokové 

výjimky, kterou přijal a vzal zpět oznámení SA.42380. Oficiální vyjádření o využití čl. 56 

COMP/HI/TL/KC (2015) I00556 ŘO IROP obdržel 16. 10. 2015. 

ŘO IROP zaslal žádost ÚOHS o předání formuláře režimu podpory v souladu s nařízením č. 651/2014 

Evropské komisi 26. 1. 2016. Režim byl zaevidován v režimu Evropské komise 30. 3. 2016 pod číslem 

SA.45019 Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 Prioritní osa 1: 

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, Specifický cíl 1.2 zvýšení podílu udržitelných 

forem dopravy.  

Návrh úpravy veřejné podpory aktivity Terminály byl navržen na základě výsledku jednání mezi ŘO 

IROP, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise, ze kterého vyplynula možnost 

využití blokové výjimky pro místní infrastrukturu, jako nejvhodnější úprava veřejné podpory.  

Aktivita Nízkoemisní vozidla 

ŘO IROP zahájil dotazovací proceduru týkající se úpravy veřejné podpory v aktivitě Nízkoemisní 

vozidla 10. 3. 2015 jednáním s ÚOHS a zástupci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod, kteří měli zkušenosti s aktivitami v oblasti dopravy a jejich pozitivní notifikací. Z jednání 

vyplynula možnost využití nařízení č. 1370/2007 ze dne 23. října o veřejných službách v přepravě 

cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a 1107/70. ŘO IROP se 

dotazoval dne 2. 4. 2015 Evropské komise na podrobné nastavení a specifika využití nařízení 

č. 1370/2007 v rámci aktivity Nízkoemisní vozidla. Ze strany koordinačního orgánu bylo doporučeno 

obrátit se na Ministerstvo dopravy, jakožto předkladatele zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Na základě jednání mezi ŘO IROP a MD 

byla navržena úprava aktivity v souladu s nařízením č. 1307/2007, která byla schválena koordinačním 

orgánem 2. 11. 2015. 

Návrh úpravy veřejné podpory aktivity Nízkoemisní vozidla je navržen na základě výsledku jednání 

mezi ŘO IROP, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvem dopravy, ze kterého 

vyplynula možnost využití nařízení č. 1370/2007, jako nejvhodnější úpravy veřejné podpory v aktivitě. 

Úprava textu k veřejné podpoře je souhrnně uvedena v tabulce v části 7.1 Příslušné orgány 

a subjekty - Návrh revize PD IROP – 7. Orgány a subjekty odpovědné za řízení, kontrolu a audit a 

úloha příslušných partnerů 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 
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Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování.  
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Návrh revize PD IROP  - SC 1.3 Zvýšení připravenosti 
k řešení a řízení rizik a katastrof 

Revidovaná část  

Část 2.1.9.1 Popis typů a příkladů opatření, která mají být 
podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění 
specifických cílů, případně včetně určení hlavních 
cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů 
příjemců 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Odstraněn text 

Kraje (kromě hl. m Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů 

Odůvodnění 

Úprava identifikace typu oprávněného žadatele na základě externích podnětů tak, aby bylo zřejmé, že 

kraje jsou oprávněnými žadateli/příjemci v rámci všech aktivit SC 1.3 IROP. Žadatelé dosavadní znění 

považují za nejednoznačné, a to ve vztahu k aktivitám Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na 

přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a Modernizace vzdělávacích a výcvikových 

středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost 

základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. V rámci uvedených aktivit jsou podporovány 

opatření pro dosažení vyšší připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému. 

Poskytovatelem zdravotnických záchranných služeb jsou příspěvkové organizace zřízené kraji (zákon 

č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, § 8, odst. 1), přičemž poskytovatelé jsou základní 

složkou integrovaného záchranného systému (zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném 

systému, § 4, odst. 1). 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu. 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Návrh revize PD IROP  - Prioritní osa 1 

Revidovaná část  2.1.10 Výkonnostní rámec 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) v) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Tabulka 6 PO 1: Výkonnostní rámec prioritní osy (méně rozvinuté regiony), (čl. 96 odst. 2 první 

pododstavec písm. b) bod v) a příloha II nařízení č. 1303/2013) 

Původní tabulka 

Typ 

indikátoru  
ID 

Indikátor nebo 

klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Milník pro 

rok 2018 

Konečný 

cíl (2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantno

sti 

indikátoru 

finanční 

indikátor 
- 

Celkové 

certifikované 

způsobilé výdaje 

EUR EFRR 
501 260 2

52,4 

1 844 

877 

035,0 

ŘO _ 

Výstup CO14 

Celková délka 

rekonstruovaných 

nebo 

modernizovaných 

silnic 

Km EFRR 104 729 
Žadatel/p

říjemce 
_ 

Upravená tabulka 

Typ 

indikátoru  
ID 

Indikátor nebo 

klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Milník pro 

rok 2018 

Konečný 

cíl (2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantno

sti 

indikátoru 

finanční 

indikátor 
- 

Celkové 

certifikované 

způsobilé výdaje 

EUR EFRR 
298 565 2

39,2 

1 844 

877 

035,0 

ŘO _ 

výstup 
7 23 00 

(CO14) 

Celková délka 

rekonstruovaných 

nebo 

modernizovaných 

silnic 

km EFRR 104  729  
Žadatel 

/příjemce 
_ 

Odůvodnění 

Cílová hodnota finančního indikátoru zohledňuje přesun volné alokace z PO 3, SC 3.3 do PO 1, SC 

1.2. 

ŘO IROP předpokládal z důvodu komplexnosti programu pomalejší tempo čerpání, a proto chtěl 

finanční milníky nastavit na minimální možnou míru. Při výpočtu finančních milníků vycházel z chybné 

premisy, že jejich výše musí přinejmenším odpovídat celému limitu N+3 pro rok 2018 bez odečtení 
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počáteční a ročních předběžných plateb. Z toho důvodu navrhuje ŘO IROP finanční milníky snížit na 

minimální možnou hranici. Vzhledem k faktu, že díky chybné premise byly finanční milníky nadsazeny, 

nebude mít toto snížení vliv na plnění věcných milníků, které se pohybují na nižší procentuální úrovni. 
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Revidovaná část  2.1.11 Kategorie zásahů 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) vi) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna Oznámení 

Tabulky 7 – 11 Kategorie zásahů (čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod vi) nařízení č. 1303/2013) 

Původní tabulka 

Fond a kategorie regionů: 

EFRR, méně rozvinuté regiony 

Dimenze 1: Oblast 
zásahu 

Dimenze 2: Forma 
financování 

Dimenze 3: Typ území 
Dimenze 4: 

Mechanismus 
územního plnění 

Dimenze 5: Tematický 
cíl 

Kód € Kód € Kód € 
Kó
d 

€ Kód € 

34 696 862 951,00 01 1 568 145 479,00 07 1 568 145 479,00 01 356 761 264,00 05 150 551 052,00  

30 223 380 000     02 139 396 786,00 07 1 417 594 427,00 

31 24 820 000     07 1 071 987 429,00    

43 448 904 902,20         

44 23 626 573,80          

87 120 440 841,60            

88 30 110 210,40         

Upravená tabulka 

Fond a kategorie regionů: 

EFRR, méně rozvinuté regiony 

Dimenze 1: Oblast 
zásahu 

Dimenze 2: Forma 
financování 

Dimenze 3: Typ území 
Dimenze 4: 

Mechanismus 
územního plnění 

Dimenze 5: Tematický 
cíl 

Kód € Kód € Kód € 
Kó
d 

€ Kód € 

34 696 862 951,00 01 1 607 460 347,00 07 1 607 460 347,00 01 356 761 264,00 05 150 551 052,00  

30 223 380 000     02 139 396 786,00 07 1 456 909 295,00 

31 24 820 000     07 1 111 302 297,00   

43 488 219 770,20         

44 23 626 573,80          

87 120 440 841,60            

88 30 110 210,40         

Odůvodnění 

Zdůvodnění realokace mezi SC 1.2 a SC 3.3  

V PO 1 je upravena tabulka v kap. 2.1.11 Kategorie zásahů. Jedná se o přesun volné alokace z SC 

3.3 do SC 1.2. Volná alokace bude přesunuta na podporu oblasti infrastruktury čisté městské dopravy 

a její propagace, včetně zařízení a kolejových vozidel (Dimenze 1: Oblast zásahu – kód 43). 

Podpořeny budou individuální projekty (Dimenze 4: Mechanismus územního plnění – kód 07) cílené 
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na podporu udržitelné dopravy a odstraňování úzkých míst v klíčových síťových infrastrukturách 

(Dimenze 5: Tematický cíl – kód 07). 

ŘO IROP při výpočtu hodnoty věcného indikátoru 7 48 01 - Počet nově pořízených vozidel pro 

veřejnou dopravu vycházel z nepřesného odhadu průměrné ceny jednoho vozidla pro veřejnou 

dopravu v porovnání se skutečnou absorpční kapacitou. Odhad akcentoval náklady na pořízení 

nízkoemisního vozidla, typicky autobusu na alternativní palivo CNG. Vzhledem k tomu, že v aktivitě 

Nízkoemisní vozidla je zahrnuta také podpora nákupu bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu a že 

podmínky veřejné podpory v této aktivitě byly nastaveny po schválení PD IROP Evropskou komisí 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 

o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č. 1191/69 a č. 1107/70, reálné náklady na pořízení vozidla pro veřejnou dopravu jsou vyšší. 

Do kategorie bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu spadají jak silniční vozidla (elektrobusy nebo 

autobusy s pohonem na vodík), tak drážní vozidla (trolejbusy nebo tramvaje). S ohledem na stav 

smluv o veřejných službách v přepravě cestujících mezi dopravci a objednateli dopravy a přechodné 

období trvající do roku 2019 je reálná absorpční kapacita vysoká na straně městských dopravců 

a nízká na straně regionálních dopravců. Uplatnění bezemisních vozidel je zcela dominantní právě 

v městské dopravě, v regionální dopravě jsou naopak provozována prakticky výhradně nízkoemisní 

a konvenční dieselová vozidla. V rámci schválených projektů v uplynulé 20. výzvě byla cena 

bezemisního vozidla průměrně o 80 % vyšší než cena nízkoemisního vozidla, podíl projektů na nákup 

bezemisních vozidel představoval finančně přibližně 2/3. Alokace pro individuální projekty v aktivitě 

Nízkoemisní vozidla je navýšena přibližně o 60 % (alokace pro projekty čisté městské dopravy celkem 

je navýšena o 9 %).  

Navrhovaná úprava je v souladu s prioritou podpořit rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů 

a investice v oblasti změny klimatu. 

Vysvětlení změn na zjednodušeném výpočtu 

Původní alokace vyhrazená na vozidla hromadné dopravy cca 181 mil. EUR počítala s průměrnou 

cenou vozidla ve výši 251 851 EUR. V těchto ohledech nebyly dostatečně zohledněny ceny 

kolejových vozidel, které mohou dosahovat až 4násobku původně odhadované částky. V konečném 

součtu, kde ŘO vzal v úvahu také plánované projekty ITI a IPRÚ, ve kterých budou kolejová vozidla 

preferována, došlo k nutnosti revidovat průměrnou cenu směrem nahoru – nově se pohybuje v cenové 

hladině 300 000 EUR/vozidlo. 
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Návrh revize PD IROP – SC 2.1 Zvýšení kvality 
a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Revidovaná část  

Tabulka 3 SC 2.1: Specifické programové indikátory 

výsledku podle specifického cíle (méně rozvinuté regiony), 

(čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod ii) nařízení č. 

1303/2013) 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iv) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Původní tabulka 

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost podávání 

zpráv 

5 53 20 

Průměrný 

počet osob 

využívající 

sociální 

bydlení  

Osoby / 

rok 
1 388 2014 11 888 ŘO Ročně 

Upravená tabulka 

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost podávání 

zpráv 

5 53 20 

Průměrný 

počet osob 

využívající 

sociální 

bydlení  

Osoby / 

rok 
1 388 2014 9 634 ŘO Ročně 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

2.2.5.5 Indikátory výstupu podle investiční priority a případně podle kategorie regionů 

Tabulka 5 SC 2.1 Společné a specifické programové indikátory výstupu (méně rozvinuté 

regiony), (čl. 96 odst. 2 první pododstavec písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013); (str. 70)  
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Původní tabulka 

ID Indikátory Měrná jednotka Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost podávání 

zpráv 

5 54 01 

Počet 

podpořených 

zázemí pro 

služby a sociální 

práci 

Zázemí EFRR 2 465 Žadatel /příjemce Průběžně  

5 51 01 

Počet 

podpořených 

polyfunkčních 

komunitních 

center 

Zařízení EFRR 10 Žadatel /příjemce Průběžně  

Upravená tabulka 

ID Indikátory Měrná jednotka Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost podávání 

zpráv 

5 54 01 

Počet 

podpořených 

zázemí pro 

služby a sociální 

práci 

Zázemí EFRR 700 Žadatel /příjemce Průběžně  

5 51 01 

Počet 

podpořených 

polyfunkčních 

komunitních 

center 

Zařízení EFRR 13 Žadatel /příjemce Průběžně  

Pozn. pojem „zázemí“ v rámci indikátoru 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální 

práce se rozumí zázemí, jež jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci 

daných služeb či aktivit. Tento indikátor v sobě tedy koncentruje např. nízkoprahová denní centra, 

pracoviště rané péče, komunitní centra apod. s tím, že na daný typ zázemí je navázán rovněž i 

některé odpovídající sociální práce. 

Změna indikátorů 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci, 5 53 01 Počet 

podpořených bytů pro sociální bydlení (pouze milník), 5 51 01 Počet podpořených polyfunkčních 

komunitních center a 5 53 20 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení se promítne do tabulky 

6 PO 2: Výkonnostní rámec prioritní osy - Návrh revize PD IROP – Prioritní osa 2.  

c. Dopady na milníky 

Tabulka 28 Výkonnostní rámec operačního programu rozdělený podle fondu a kategorie 

regionů (shrnující tabulka); (str. 250) 
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Původní tabulka 

Prioritní 

osa 
Fond 

Kategorie 

regionů 
ID 

Indikátor nebo klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný 

cíl 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 53 01 
Počet podpořených bytů pro 

sociální bydlení 

Bytové 

jednotky 
1 000 5 000 

Upravená tabulka 

Prioritní 

osa 
Fond 

Kategorie 

regionů 
ID 

Indikátor nebo klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný 

cíl 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 53 01 
Počet podpořených bytů pro 

sociální bydlení 

Bytové 

jednotky 
500 5 000 

Přehled všech změn ve výkonnostním rámci operačního programu je uveden v kapitole Návrh 

revize PD IROP – 12. Samostatné prvky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 

Odůvodnění 

Indikátor 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální péči 

Indikátor 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální péči měl chybně uvedenou původní 

hodnotu v PD IROP ve výši 2 465 zázemí, ačkoliv podle přidělené alokace a průzkumu absorpční 

kapacity, který předcházel rozdělení alokace do jednotlivých kategorií zásahu, měl být správně 

nastaven na hodnotu 700 zázemí. 

Indikátor 5 53 20 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení  

Změna indikátoru 5 53 20 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení z původní cílové hodnoty 

11 888 na cílovou hodnotu 9 634 je z důvodu předpokladu nižšího počtu lůžek v sociálních bytech a 

jejich nižší obsazenosti, než bylo při stanovování indikátoru přepokládáno. Změna vychází z analýzy 

podaných projektů do prvních výzev na sociální bydlení. Průměrný počet osob využívající sociální 

bydlení se zároveň promítá do SC 4.1, ve které jsou podporovány aktivity, které splňují stanovené cíle 

SCLLD - Návrh revize PD IROP  - SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  

5 51 01 Počet podpořených polyfunkčních komunitních center 

Změna indikátoru 5 51 01 Počet podpořených polyfunkčních komunitních center z původní cílové 

hodnoty 10 na cílovou hodnotu 13 je z důvodu předpokladu nižší částky celkových způsobilých výdajů 

na jedno polyfunkční centrum, než bylo předpokládáno při stanovování původního indikátoru. Tak byla 

nastavena i výzva č. 74 Polyfunkční komunitní centra. Tímto bude možno za užití stejné alokace (140 

mil. Kč) vystavět více polyfunkčních komunitních center, než se předpokládalo. Změna vychází 

z analýzy podaných projektů do výzev na komunitní centra a také z jednání se zástupci MPSV. 

Polyfunkční komunitní centrum se na rozdíl od klasického komunitního centra zaměřuje na více aktivit, 

a to minimálně v rozsahu:  
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₋ sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovatel služeb musí být pověřen výkonem SOHZ v souladu 
s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU, 

₋ volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas, 
₋ kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby, 
₋ environmentální služby a podpora jejich využití. 

Cílové skupiny polyfunkčního komunitního centra se neliší od cílové skupiny komunitního centra, 

jedná se opět o osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se 

zdravotním postižením. 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

V prvních výzvách na sociální bydlení byl vyhlášen objem prostředků podle alokace v platném PD 

IROP, který nemohl stačit na splnění milníku ve výši 1000 bytů. Z toho důvodu je navrženo snížení 

milníku z 1000 na 500 bytů a současně navýšení kódu zásahu 054. 

Zdůvodnění ke změně vnitřní alokace mezi aktivitami v SC 2.1 je uveden u Návrh revize PD IROP – 

Prioritní osa 2. 

 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu. 
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Revidovaná část 

2.2.5.1. Popis typů či příkladů opatření, která mají být 

podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění 

specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových 

skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Odkaz na článek 96 odst. 2 

obecného nařízení č. 1303/2013 
čl. 96 odst. 2 písm. b) iv) 

Kategorie změny Podstatná změna Rozhodnutí 

 

Doplněn text 

V rámci aktivity sociální bydlení mohou být podpořeny i projekty nezakládající veřejnou podporu ve 

smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.  

 

Odůvodnění 

ŘO IROP zahájil nové kolo dotazovací procedury u Evropské komise s cílem ověření, zda v rámci 

aktivity sociální bydlení je nutné uplatňovat režimem veřejné podpory služby obecného 

hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU. Z dosud obdrženého neformálního 

vyjádření EK je zřejmé, že režim úpravy veřejné potřeby nebude nutný v případě, že cílová skupina 

bude definovaná v souladu s metodikou ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing 

Exclusion).  

 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Revidovaná část  2.2.5.3 Plánované využití finančních nástrojů 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Doplněn text 

Deinstitucionalizace sociálních služeb, Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby, Podpora 

rozvoje infrastruktury komunitních center 

Není plánováno využití finančních nástrojů.  

Sociální bydlení 

Podpora formou finančního nástroje bude poskytována v podobě a území  identifikovaném 

v  závěrech ex-ante evaluace finančního nástroje.   

Odůvodnění 

Do budoucna je žádoucí, aby revize SC 2.1 IROP počítala s možností využití investičního finančního 

nástroje (dále jen IFN) pro oblast sociálního bydlení. Možnost využití v budoucnu dává ŘO IROP 

flexibilitu zareagovat na nedočerpané fixační prostředky z jiných SC, popřípadě pružně reagovat na 

v budoucnu schválený zákon o sociálním bydlení, kde by mohl IFN být využit jako velmi vhodný 

investiční nástroj, právě s ohledem na možnost získání nižší míry podpory formou dotace.  

Možnosti využití IFN:  

- Samostatný zvýhodněný úvěr, který na rozdíl od částečné dotace pokryje jednorázově celou 

výši potřebné investice, přejímce úvěru tak nebude nucen hledat dodatečné vlastní zdroje ke 

spolufinancování akce.  

- Využití jiné formy podpory IFN, kterou umožňuje Nařízení č. 1303/2013. Možným nástrojem je 

poskytnutí bankovní garance, což by umožnilo získat úvěr i žadateli, který by pro danou 

finanční instituci nebyl dostatečně bonitní. 

V revizi PD IROP tak ŘO IROP požaduje umožnění využití finančního nástroje v SC 2.1 pro oblast 

sociálního bydlení, na místo současného stavu, který tento investiční nástroj vylučuje. 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 
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c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Návrh revize PD IROP – SC 2.2 Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

Revidovaná část  

Část 2.2.7.1 Popis typů a příkladů opatření, která mají být 

podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění 

specifických cílů, případně včetně určení hlavních 

cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů 

příjemců  

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Doplněn text 

100 000 EUR podniku provozujícímu silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu. 

Odůvodnění 

Programový dokument dosud uváděl pouze nejvyšší možnou částku dotace bez specifika uvedeného 

pro podniky provozující silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu. Doplnění  uvede do souladu 

Programovým dokument IROP a vyhlášené výzvy v SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Nejedná se o změnu v úpravě věřené podpory, 

pouze o upřesnění limitu.   

Úprava textu k veřejné podpoře je souhrnně uvedena v tabulce v části 7.1 Příslušné orgány 

a subjekty - Návrh revize PD IROP – 7. Orgány a subjekty odpovědné za řízení, kontrolu a audit a 

úloha příslušných partnerů.  

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Revidovaná část  

Tabulka 5 SC 2.2: Společné a specifické programové 

indikátory výstupu (méně rozvinuté regiony); (čl. 96 odst. 2 

první pododstavec písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013) 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna Oznámení  

Doplněny kódy NČI 

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Cílová hodnota 

(2023) 
Zdroj údajů 

Četnost 

podávání zpráv 

1 00 00 

(CO01) 

Počet podniků 

pobírajících 

podporu  

Podniky EFRR 383 MS2014+  Průběžně 

1 01 05 

(CO05) 

Počet nových 

podniků, které 

dostávají podporu 

Podniky EFRR 320 Žadatel /příjemce  Průběžně  

1 04 00 

(CO08) 

Zvýšení 

zaměstnanosti 

v podporovaných 

podnicích 

FTE EFRR 1988 Žadatel /příjemce Průběžně  

1 01 02 

(CO02) 

Počet podniků 

pobírajících granty 
Podniky EFRR 383 MS2014+ Průběžně 

1 03 00 

(CO06) 

Soukromé investice 

odpovídající 

veřejné podpoře 

podniků (granty) 

EUR EFRR 

 

4 503 998 

 

MS2014+ Průběžně 

Odůvodnění 

Důvodem přidání kódů použitých v Národním číselníku indikátorů je umožnění snadnější orientace 

v indikátorové soustavě, protože primárně jsou všude, včetně např. Monitorovacího systému, uváděny 

pouze kódy dle NČI. 

Doplnění kódů podle Národního číselníku indikátorů se dále přepisuje do částí Návrh revize PD IROP 

– Prioritní osa 2 a Návrh revize PD IROP – 12. Samostatné prvky 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 



 

27 

 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Návrh revize PD IROP – SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro 
poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

Revidovaná část  

Část 2.2.9.1 Popis typů a příkladů opatření, která mají být 

podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění 

specifických cílů, případně včetně určení hlavních 

cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů 

příjemců  

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Doplněn text 

Aktivita Deinstitucionalizace psychiatrické péče 

V aktivitě deinstitucionalizace psychiatrické péče budou podpořeny pouze projekty nezákládající 

veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.  

Odůvodnění 

Při poskytování podpory v této aktivitě nedochází k naplnění čtvrtého definičního znaku veřejné 

podpory Ovlivnění obchodu mezi členskými státy. V případě deinstitucionalizace psychiatrické péče 

není předpoklad, že by kapacity byly využívány mimo spádovou oblast či reálnou dojezdovou 

vzdálenost, je omezeno využívání zařízení osobami ze zahraniční především kvůli jazykové bariéře. 

Aktivita bude mít lokální dopad, nebude mít vliv na trh a spotřebitele v sousedních členských státech, 

nebude přitahovat poptávky nebo investice do jednotlivých regionů a nevytváří překážky usazování 

společností z jiných členských států. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydáním Strategie reformy psychiatrické péče z pozice národní úrovně 

stanovilo potřebnost deinstitucionalizace psychiatrické péče a označilo ji za cíl ke zvýšení kvality 

života osob s duševním onemocněním. Strategie reformy psychiatrické péče je podrobný rozbor 

potřeb v oblasti psychiatrické péče, služby zvláštního významu, která by s ohledem na selhání trhu 

nebyla bez veřejného zásahu poskytována. Podle tohoto strategického dokumentu, lze služby 

v oblasti psychiatrické péče poskytované v souladu se Strategií chápat jako příslušný segment 

zdravotnictví, který ve specifických národních podmínkách ČR, naplňuje definici služby obecného 

hospodářského zájmu.  

Úprava textu k veřejné podpoře je souhrnně uvedena v tabulce v části 7.1 Příslušné orgány 

a subjekty - Návrh revize PD IROP – 7. Orgány a subjekty odpovědné za řízení, kontrolu a audit a 

úloha příslušných partnerů 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  
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b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Návrh revize PD IROP – SC 2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

Revidovaná část  

Část 2.2.11.1 Popis typů a příkladů opatření, která mají být 

podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění 

specifických cílů, případně včetně určení hlavních 

cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů 

příjemců  

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Odstraněn text: 

IROP nebude podporovat žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).  

To znamená, že nebudou financované aktivity na udržení a zařazování těchto dětí a žáků: 

- do mateřských nebo základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním 

postižením nebo do jejich přípravných tříd, 

- do základních škol praktických, 

- do škol ani do tříd pro žáky vzdělávající se podle RVP ZV – LMP u více než 40 % dětí 

- do škol ani do tříd vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření 

pro více než 40 % dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se zdravotním postižením v běžné 

škole. 

Doplněn text 

Děti a žáci ze škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a 

§ 48 zákona č. 561/2004 Sb.) budou podpořeni formou opatření, která povedou k přechodu do škol 

hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života (příprava na přechod do zaměstnání 

a neústavních forem samostatného bydlení). 

IROP nebude podporovat žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných 

skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření. Rovněž musí 

být respektován princip deinstitucionalizace, zejména prostřednictvím financováním komunitních 

služeb a individualizovaným podpůrných programů pro účastníky projektů. 

IROP nebude podporovat školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ani tato 

samotná zařízení a další zařízení diskriminačního a segregačního charakteru. IROP rovněž nebude 

v oblasti sociální inkluze podporovat žádné aktivity, na které je finanční nárok ze zákona. Podpořeny 
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budou jen takové školy, které se podílejí na desegregaci, což bude patrné z místních akčních plánů 

vzdělávání, které specifikují školy a opatření vedoucí k desegregaci.  

K dosažení výše uvedených cílů budou realizovány stavební úpravy budov a učeben, školních 

poradenských pracovišť a pedagogicko-psychologických poraden, pořízení vybavení, kompenzačních 

pomůcek a kompenzačního vybavení. 

Odůvodnění 

Důvodem pro navrhované textové úpravy IP 10, prioritní osy 2 je uvedení programového dokumentu 

do souladu s aktuálně platnou legislativou ČR a s připravovanou revizí Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (dále „OP VVV“), jejíž součástí bude také implementace Pokynu pro členské státy 

k využívání ESIF na řešení školní a rezidenční segregace (EGESIF 15-0024-01), a s tím související 

vytvoření podmínek pro zavádění mechanizmů zaměřených na inkluzivní vzdělávání a desegregaci 

dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jiných marginalizovaných skupin dětí a žáků. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v návaznosti na schválenou novelu 

školského zákona a prioritní úkoly systematicky nastavuje podmínky pro vzdělávání všech dětí a žáků 

tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích 

potřeb každého dítěte a žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v běžných školách 

hlavního vzdělávacího proudu. 

V souladu s těmito kroky MŠMT byly nastaveny i současné operační programy zaměřené na podporu 

vzdělávání, kdy OP VVV i IROP přednostně/výhradně cílí na podporu škol hlavního vzdělávacího 

proudu
1,
 a to především s cílem, aby školy hlavního vzdělání poskytovaly inkluzivní a kvalitní 

vzdělávání. 

V návaznosti na novelizaci školského zákona došlo k revizi rámcových vzdělávacích programů a 

zrušení přílohy upravující vzdělávání dětí a žáků s lehkým mentálním postižením, z tohoto důvodu se 

navrhuje z textu IROP odstranit omezení spojené se školami a třídami samostatně zřízenými pro děti 

a žáky vzdělávající se podle již neexistujícího rámcového vzdělávacího programu s přílohou lehké 

mentální postižení.  

Současná úprava programu omezuje také podporu škol, které vzdělávají více jak 40 % dětí a žáků 

s potřebou podpůrných opatření ve stupních 1 až 5, a škol vzdělávajících vyšší procento dětí a žáků 

sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných. Tyto školy potřebují intenzivnější podporu při 

zvyšování kvality vzdělávání, aby byli jejich žáci vhodně připraveni na přechod mezi stupni vzdělávání 

a do zaměstnání, případně byla možná jejich desegregace do jiných školních zařízení. Dosavadní 

vyloučení škol s vyšším podílem dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření nevedlo ke zlepšení 

jejich přístupu ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání, ani k jejich desegregaci. Paradoxně, děti a žáci 

ve školách s jejich zvýšeným zastoupením z investic do zvyšování kvality a inkluzivnosti vzdělávání 

profitovali nejméně – buď proto, že se ve znevýhodněném území nacházely jenom školy se zvýšeným 

zastoupením dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, nebo proto, že se tyto školy z důvodu 

neoprávněnosti nemohly zapojit do společných projektů se školami s nižším zastoupením těchto dětí 

a žáků v daném území. 

Navrhovaná změna má za cíl na jedné straně posílit podporu dětí a žáků s potřebou podpůrných 

opatření ve stupních 1 až 5 i ve školách s jejich vyšším zastoupením, a zvýšit tím jejich šance uplatnit 

se ve vzdělávacím systému a zaměstnání. Na druhé straně zvýší motivaci ostatních škol podílet se 

                                                                 
1
 Za běžnou školu hlavního vzdělávacího proudu se považuje škola, která není zřízena dle § 16 odst. 9 nebo § 48 

odst. 1 školského zákona ve znění pozdějších předpisů. 
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na procesu desegregace těchto dětí a žáků, protože jejich přístup k podpoře z ESIF bude podmíněn 

účastí na plánování a realizaci opatření místních akčních plánů (MAP), resp. krajských akčních plánů 

(KAP), jejichž součástí bude pokračování v zavádění inkluzivního vzdělávání a podílení se 

na desegregaci marginalizovaných skupin dětí a žáků ve vzdělávacím systému v území. Tento cíl je 

v projektech IROP zabezpečen kritériem přijatelnosti, kterým je soulad s MAP, resp. KAP. 

Plánování a realizace inkluzivního školství je proces, který se týká celého systému vzdělávání a všech 

žáků. Vzdělávací systém ČR není tvořen pouze školami hlavního vzdělávacího proudu, ale i školami 

zřizovanými podle § 16 odstavce 9 a § 48 odstavce 1 školského zákona, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyloučení podpory těchto škol z IROP, i když OP VVV umožňuje podporu tranzitních programů 

v těchto školách zaměřených na podporu vstupu do zaměstnání a adaptaci v něm, je nesystémové a 

vede ke stagnování růstu kvality vzdělávání ve školách mimo hlavní vzdělávací proud.   

Vyjednávání operačních programů probíhalo především v roce 2014, čili před reformou školského 

zákona a účinností § 16 odstavce 9 školského zákona a před schválením Akčního plánu pro inkluzivní 

vzdělávání jako ex ante podmínky. Prostor pro vyjednání podpory škol nyní zařazených pod § 16 

odstavce 9 školského zákona byl tedy velmi omezený. Česká republika však především v letech 2015 

a 2016 provedla řadu reformních kroků a Akční plán pro inkluzivní vzdělávání byl jako ex ante 

podmínka verifikován EK v roce 2016. A dle dosavadních výstupů se dá konstatovat, že český 

vzdělávací systém upřednostňuje integrované vzdělávání. Dlouhodobým cílem je nastavit sytém tak, 

aby zdravotně postižené děti a žáci byli vzděláváni v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu, 

pokud je to možné, a ve speciálních školách, pouze pokud je to nutné. 

Navrhovaná úprava rozšíří možnost podpory těchto škol nejen pro podporu tranzitních programů 

na podporu jejich vstupu do zaměstnání a adaptace v něm, ale také v souladu s Úmluvou o právech 

osob se zdravotním postižením s odkazem na čl. 19 se zaměřit na tranzit, který také povede 

k zajištění nezávislého způsobu života a zapojení do společnosti. Podobně jako v případech škol 

hlavního vzdělávacího proudu bude podpora těchto škol podmíněna účastí na plánování a realizaci 

MAP, resp. KAP. 

Cílem intervencí bude především podpora infrastruktury, zvyšování kvality a dostupnosti. Navrhovaná 

úprava je plně v souladu s platnou legislativou ČR, Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na období 

2016-2018, Strategií romské integrace do roku 2020 a připravovanou revizí Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání a nedotkne se povinnosti dokladovat soulad projektu s akčním plánem 

vzdělávání. 

 

Doplněn text 

… mateřské školy,… 

Odůvodnění 

Zacílení investic pomocí územní dimenze v akčních plánech rozvoje vzdělávání pro oblast 

předškolního vzdělávání. Tento požadavek vznesli zástupci EK na 3. jednání MV IROP dne 30. 11. 

2015.  

Územní dimenze a akční plány vzdělávání pomohou identifikovat prioritní investiční záměry a dojde 

tak k efektivnějšímu zacílení investic do rozvoje infrastruktury mateřských škol v místech, kde byla tato 

potřeba v území identifikována v rámci tvorby akčních plánů rozvoje vzdělávání.  
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Odstraněn text 

Projekty zakládající nedovolenou veřejnou podporu podléhají oznámení záměru opatření Evropské 

komisi (tzv. notifikaci). Na základě vydaného pozitivního rozhodnutí Evropské komise bude podpora 

v tomto specifickém cíli poskytována podle podmínek tohoto rozhodnutí. 

Doplněn text 

Podporu vzdělávání lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, 

jedná se podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských 

oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným trhem. 

Odůvodnění 

ŘO IROP zahájil oznamovací proceduru 19. 5. 2015 zasláním oznamovacího formuláře podle nařízení 

č. 794/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, včetně doplňkového 

informačního listu pro dodatečné informace o státní podpoře na vzdělávání. 

ŘO IROP obdržel vyjádření národního koordinačního orgánu 21. 5. 2015, ve kterém upozorňuje na 

výsledek neformálního výstupu Evropské komise ke konzultaci OP VVV, ve kterém byla řešena otázka 

celoživotní vzdělávání, a bylo navrženo sjednocení postupů v rámci úpravy veřejné podpory pro oblast 

vzdělávání. 

Na základě domluvy mezi ŘO IROP, ŘO OP VVV a ŘO OPZ byl vytvořen materiál „Podpora 

infrastruktury pro celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání“, ve kterém byly aktivity shledány jako 

nezakládající veřejnou podporu a k notifikačnímu řízení již nedošlo. Výsledek analýzy dále potvrdilo 

Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 SFEU, část 2.5 Vzdělávání 

a výzkumné činnosti, ze kterého ŘO IROP vycházel při nastavování pravidel výzev.     

Návrh úpravy veřejné podpory specifického cíle je navržen na základě výsledku jednání mezi ŘO 

IROP, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), OPZ a OP VVV, ze kterého 

vyplynula skutečnost nenaplnění všech definičních znaků veřejné podpory.  

Úprava textu k veřejné podpoře je souhrnně uvedena v tabulce v části 7.1 Příslušné orgány 

a subjekty - Návrh revize PD IROP – 7. Orgány a subjekty odpovědné za řízení, kontrolu a audit a 

úloha příslušných partnerů 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky. 
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Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Revidovaná část  

Tabulka 5 SC 2.4: Společné a specifické programové 

indikátory výstupu (méně rozvinuté regiony), (čl. 96 odst. 2 

první pododstavec písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013) 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Původní tabulka 

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Cílová hodnota 

(2023) 
Zdroj údajů 

Četnost podávání 

zpráv 

CO35 

Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

zařízení 

Osoby EFRR 238 000 Žadatel /příjemce Průběžně  

5 00 00 

Počet podpořených 

vzdělávacích 

zařízení 

Zařízení EFRR 1 341 Žadatel /příjemce Průběžně  

Upravená tabulka  

Doplněny kódy podle NČI 

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Cílová hodnota 

(2023) 
Zdroj údajů 

Četnost podávání 

zpráv 

5 00 01 

(CO35) 

Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

zařízení 

Osoby EFRR 385 000 Žadatel /příjemce Průběžně  

5 00 00 

Počet podpořených 

vzdělávacích 

zařízení 

Zařízení EFRR 1 550 Žadatel /příjemce Průběžně  

Odůvodnění 

Důvodem přidání kódů použitých v národním číselníku indikátorů bylo umožnění snadnější orientace 

v indikátorové soustavě, protože primárně jsou všude, včetně např. Monitorovacího systému, uváděny 

pouze kódy dle NČI. 
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Indikátor 5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

 Původní cílová hodnota 1341, nicméně plánované náklady na jednotku se ukázaly jako 

podhodnocené, reálně podané projekty mají náklady 1,5x vyšší v případě mateřských a základních 

škol (366 tis. EUR vs. 550 tis. EUR) a dokonce 1,9x (284 tis. EUR vs. 540 tis. EUR) v případě 

středních škol. Tento rozdíl oproti původně použitým jednotkovým nákladům je způsoben realizací 

rozsáhlejších projektů, které komplexně řeší modernizaci infrastruktury škol a školských zařízení ve 

vazbě na klíčové kompetence (úpravy odborných učeben a nákup moderního vybavení), zajištění 

bezbariérovosti a rozvoj konektivity. Celková hodnota se po přepočítání průměrných nákladů zvýšila z 

1341 na 1550 (o 15,5 %). 

Indikátor 5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

V důsledku realizace rozsáhlejších projektů je zde lépe vidět nárůst alokace SC 2.4 - z původní 

hodnoty 238 000 osob je navrhováno zvýšení na 385 000, tedy o 60 %. V rámci projektů jsou 

realizována bezbariérová opatření, která mají dopad i na celé školy a školská zařízení, projekty tedy 

mnohdy nevykazují pouze kapacitu odborných učeben. 

Doplnění kódů podle Národního číselníku indikátorů a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení a 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 

zařízení se dále přepisuje do částí Návrh revize PD IROP – Prioritní osa 2 a Návrh revize PD IROP – 

12. Samostatné prvky 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky. 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Návrh revize PD IROP – SC 2.5 Snížení energetické 
náročnosti v sektoru bydlení  

Revidovaná část  
2.2.12  Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané 
výsledky 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) i a ii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Odstraněn text: 

…(domů se čtyřmi a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení 

Odůvodnění 

Bytové domy budou nově definovány podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o požadavcích na využívání 

území jako stavbu pro bydlení, která není rodinným domem a ve které více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Definice je již využívána 

ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro specifický cíl 2.5.  

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Revidovaná část  

2.2.13.1 Popis typů a příkladů opatření, která mají být 

podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění 

specifických cílů, případně včetně určení hlavních 

cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů 

příjemců  

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Odstraněn text 

(domů se čtyřmi a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení 

Upraven text 

Po přepočtu na absolutní údaje a využití všech úlev stanovených směrnicí se pohybuje tento cíl ve 

výši 47,94 51,1 PJ nových ročních úspor a celkových kumulativních úspor na 191,80 204,39 PJ do 

roku 2020. Prioritou budou projekty s využitím obnovitelných zdrojů energie. 

Odstraněn text 

Budovy se čtyřmi a více byty 

Vložen text  

Typy příjemců: 

- v případě dotace: příjemci jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových 

jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících, bytová družstva jako správci bytových domů 

podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým 

rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů - budovy se čtyřmi a více 

byty. 

- v případě finančního nástroje: konečnými příjemci jsou vlastníci bytových domů a společenství 

vlastníků bytových jednotek, bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 

311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinkovým rodinným domům 

bytových družstev a změně některých zákonů; - budovy se čtyřmi a více byty příjemcem je 

správce fondu fondů/správce finančního nástroje podle výsledků ex-ante posouzení 

finančního nástroje. 

Odůvodnění 

Předmětem změny je umožnění podpory projektů ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické 

náročnosti v sektoru bydlení pro bytové domy, které jsou ve spoluvlastnictví bytového družstva 

a fyzických osob v případech, kdy vlastnický podíl bytového družstva přesahuje 50 %. 

Majetek řady bytových družstev v České republice je převáděn do osobního vlastnictví. Podle zákona 

č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstev, je možné 

v případě převodu majetku bytového družstva do osobního vlastnictví založit společenství vlastníků 

jednotek až v době, kdy vlastnický podíl bytového družstva klesne pod 50 %. V případě řady bytových 
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domů existuje oprávněný předpoklad, že do konce tohoto programového období nepoklesne 

vlastnický podíl bytového družstva pod 50 %, což by pro vlastníky těchto objektů představovalo 

překážku v získání podpory na energeticky úsporná opatření.  

Přijetím této změny dojde k rozšíření potenciálních příjemců podpory ve specifickém cíli 2.5 až o jednu 

desetinu. ŘO IROP předpokládá vyhlášení nové výzvy v SC 2.5 v prosinci 2017 po schválení revize 

Programového dokumentu IROP. V  nové výzvě by už bytová družstva, jako správci bytových domů, 

byla zařazena mezi příjemce. 

 

Vložen text  

Budou podpořeny projekty v souladu s nařízením Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 

o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Celková výše 

podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nepřesáhne v tříletém období částku 200 000 EUR 

bez ohledu na formu podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je poskytnutá 

podpora financována ze zdrojů EU zcela nebo částečně. 

Odůvodnění 

Předmětem změny je možnost čerpání podpory ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti 

v sektoru bydlení také v režimu de minimis podle nařízení 1407/2013 o použití článku 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. V současném stavu jsou všechny 

projekty podporovány v souladu s nařízením č. 651/2014 ze 17. června 2014, kterým se v souladu 

s články 107 a  108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.  

Provedením změny očekáváme snížení administrativní náročnosti projektů ve specifickém cíli 2.5 

a zvýšení absorpční kapacity – bude umožněno předkládat projekty v průběhu realizace a také 

v případě zamítnutí žádosti o podporu bude odstraněna překážka pro opětovné zpracování a  podání 

nové žádosti o podporu. Změna by tedy měla mít pozitivní vliv na plnění finančních i  věcných 

indikátorů. 

Dalším důvodem pro umožnění podpory v režimu de minimis je průměrná výše podpory ve 

specifickém cíli 2.5. V obou vyhlášených výzvách nepřekračuje průměrná výše podpory 2 miliony Kč 

(73 000 EUR) a  je tedy v souladu s maximální výší obdržené podpory v režimu de minimis. Podpora 

ve specifickém cíli 2.5 je také poskytována v maximální výši 30 a 40 % z celkových způsobilých výdajů 

(v závislosti na výši uspořené energie) a tedy nedosahuje maximální výše podpory stanovené v čl. 38 

nařízení č.  651/2014. 

Úprava textu k veřejné podpoře je souhrnně uvedena v tabulce v části 7.1 Příslušné orgány 

a subjekty - Návrh revize PD IROP – 7. Orgány a subjekty odpovědné za řízení, kontrolu a audit a 

úloha příslušných partnerů 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  
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b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Revidovaná část  2.2.13.3 Plánované využití finančních nástrojů 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Doplněn text 

Způsobilými výdaji jsou v případě podpory skrze finanční nástroj IROP celkové výdaje na projekt ke 

zvýšení energetické účinnosti. 

Odůvodnění 

Při tvorbě Programového dokumentu IROP nebyly známy detaily ohledně podoby připravovaného 

finančního nástroje, který by měl být spuštěn ve specifickém cíli 2.5. V důsledku toho nebyla vzata 

v úvahu ani možná potřeba odlišit pravidla pro podporu formou dotací a formou finančního nástroje.  

ŘO IROP plánuje v souladu s harmonogramem realizace FN IROP schváleným poradou ministryně 

v září 2016 při výběru správce finančního nástroje využít postup podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. Za tímto účelem byly uspořádány 2 předběžné tržní konzultace se 

zástupci bankovního sektoru. 

Účastníci těchto konzultací se shodli na tom, že pokud má být finanční nástroj IROP úspěšný, je 

nezbytné, aby podmínky pro žadatele byly pokud možno co nejvýhodnější. Připravovaný nástroj IROP 

by v případě možnosti financování pouze aktivit způsobilých pro podporu formou dotace, které jsou 

uvedeny ve stávajícím znění PD IROP, byl znevýhodněn oproti běžným komerčním úvěrům, jejichž 

součástí standardně může být kromě podpory energetických úspor i široká škála dalších aktivit.  Na 

základě výsledků těchto konzultací plánuje Řídící orgán rozšířit pro finanční nástroj stávající definici 

způsobilých výdajů ve specifickém cíli 2.5.  

V souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, bude do Programového 

dokumentu IROP, do kapitoly 2.2.13.3 Plánované využití finančních nástrojů doplněna následující 

věta: „Způsobilými výdaji jsou v případě podpory skrze finanční nástroj IROP celkové výdaje na projekt 

ke zvýšení energetické účinnosti.“ 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 
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Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Revidovaná část  

Tabulka 5 SC 2.5: Společné a specifické programové 

indikátory výstupu (méně rozvinuté regiony), (čl. 96 odst. 2 

první pododstavec písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013) 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iv) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna Oznámení  

Původní tabulka 

ID Indikátor Měrná jednotka Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost podávání 

zpráv 

CO31 

Počet domácností 

s lépe klasifikovanou 

spotřebou energie  

Domácnosti EFRR 75 338 
Žadatel 

/příjemce 
Průběžně  

3 24 02 

Počet domácností se 

sníženou spotřebou 

energie bez zlepšení 

klasifikace spotřeby 

energie 

Domácnosti EFRR 25 000 
Žadatel 

/příjemce 
Průběžně  

CO34 

Odhadované roční 

snížení emisí 

skleníkových plynů 

Tuny ekvivalentu 

CO2 
EFRR 205 221 

Žadatel 

/příjemce 
Průběžně  

 

Upravená tabulka 

Doplněny kódy podle NČI 

ID Indikátor Měrná jednotka Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost podávání 

zpráv 

3 24 01 

(CO31) 

Počet domácností 

s lépe klasifikovanou 

spotřebou energie  

Domácnosti EFRR 123 000 
Žadatel 

/příjemce 
Průběžně  

3 60 10 

(CO34) 

Odhadované roční 

snížení emisí 

skleníkových plynů 

Tuny ekvivalentu 

CO2 
EFRR 334 993 

Žadatel 

/příjemce 
Průběžně  

3 24 02 
Počet domácností se 

sníženou spotřebou 

energie bez zlepšení 

Domácnosti EFRR 15 429 
Žadatel 

/příjemce 
Průběžně  
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ID Indikátor Měrná jednotka Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost podávání 

zpráv 

klasifikace spotřeby 

energie 

Odůvodnění 

Důvodem přidání kódů použitých v Národním číselníku indikátorů bylo umožnění snadnější orientace 

v indikátorové soustavě, protože primárně jsou všude, včetně např. Monitorovacího systému, uváděny 

pouze kódy dle NČI. 

Na základě nižší podpory, než se kterou bylo při přípravě Programového dokumentu IROP počítáno 

i na základě jiné formy podpory je možné predikovat naplnění cílových hodnot indikátorů i při nižší 

alokované částce v SC 2.5. Při přípravě Programového dokumentu IROP bylo primárně uvažováno s 

podporou formou finančního nástroje. V prvních dvou výzvách v SC 2.5 byla zvolena forma dotační 

podpory z důvodů nízkých úrokových sazeb komerčních úvěrů a nastala situace, ve které by finanční 

nástroj IROP nedoplňoval komerční úvěry, ale spíše by jim konkuroval. Při aktuální výši podpory je 

alokace 511 mil. EUR dostatečná nejen pro naplnění původně plánovaných cílových hodnot 

indikátorů, ale i pro jejich navýšení, které je také součástí této revize Programového dokumentu IROP. 

Z tohoto důvodu dochází v případě indikátorů 3 60 10 (CO34), 3 24 01 (CO31) k navyšování cílových 

hodnot. Původní výpočty, které počítaly s průměrnou cenou realizace opatření na jednu bytovou 

jednotku ve výši 9300 EUR (celkové způsobilé výdaje), se potvrdily. Změna cílové hodnoty indikátoru 

je vypočítána ze stejných průměrných nákladů, pouze bere do úvahy radikálně nižší míru podpory. 

Důvodem pro navýšení cílových hodnot je nižší než původně plánovaná výše podpory a změny 

složení SC (uvažovaný vyšší podíl finančního nástroje).  

V případě indikátoru 3 24 02 (CO31) je navrhováno třetinové snížení, protože z již realizovaných 

projektů je zřejmé, že primární zájem je o realizaci zateplení, které vede k přesunu bytových jednotek 

do úspornější kategorie. O dodatečnou realizaci např. rekuperačních jednotek v již zateplených 

budovách je velmi nízký zájem.  

Doplnění kódů podle Národního číselníku indikátorů se dále přepisuje do částí Návrh revize PD IROP 

– Prioritní osa 2 a Návrh revize PD IROP – 12. Samostatné prvky.  

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 
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Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování.  
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Návrh revize PD IROP – Prioritní osa 2 

Revidovaná část  2.2.14 Výkonnostní rámec 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) v) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Tabulka 6 PO 2: Výkonnostní rámec prioritní osy (méně rozvinuté regiony), (čl. 96 odst. 2 první 

pododstavec písm. b) bod v) a příloha II nařízení č. 1303/2013) 

Původní tabulka 

Typ 

indikátoru 
ID 

Indikátor 

nebo klíčový 

krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný 

cíl (2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnosti 

indikátory 

finanční 

indikátor 

- Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje  

EUR EFRR 556 891 

391,0 

2 049 626 

184,0 

ŘO - 

Výstup 5 53 01 Počet 

podpořených 

bytů pro 

sociální 

bydlení 

Bytové 

jednotky 

EFRR 1 000 5 000 Žadatel 

/příjemce 

- 

Výstup 1 00 00 

(CO01) 

Počet podniků 

pobírajících 

podporu 

Podniky EFRR 134 383 MS2014+ - 

Výstup 5 00 00 Počet 

podpořených 

vzdělávacích 

zařízení  

Zařízení EFRR 134 1 341 Žadatel 

/příjemce 

- 

Výstup 3 24 01 

(CO31) 

Počet 

domácností 

s lépe 

klasifikovanou 

spotřebou 

energie  

Domácnosti EFRR 28 252 75 338 Žadatel 

/příjemce 

- 
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Upravená tabulka 

Typ 

indikátoru 
ID 

Indikátor 

nebo klíčový 

krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný 

cíl (2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnosti 

indikátory 

finanční 

indikátor 

- Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje  

EUR EFRR 323 588 

113,7 

2 049 626 

184,0 

ŘO - 

Výstup 5 53 01 Počet 

podpořených 

bytů pro 

sociální 

bydlení 

Bytové 

jednotky 

EFRR 500 5000 Žadatel 

/příjemce 

- 

Výstup 1 00 00 

(CO01) 

Počet podniků 

pobírajících 

podporu 

Podniky EFRR 55 383 MS2014+ - 

Výstup 5 00 00 Počet 

podpořených 

vzdělávacích 

zařízení  

Zařízení EFRR 134 1 550 Žadatel 

/příjemce 

- 

Výstup 3 24 01 

(CO31) 

Počet 

domácností 

s lépe 

klasifikovanou 

spotřebou 

energie  

Domácnosti EFRR 28 252 123 000 Žadatel 

/příjemce 

- 

Odůvodnění 

ŘO IROP předpokládal z důvodu komplexnosti programu pomalejší tempo čerpání, a proto chtěl 

finanční milníky nastavit na minimální možnou míru. Při výpočtu finančních milníků vycházel z chybné 

premisy, že jejich výše musí přinejmenším odpovídat celému limitu N+3 pro rok 2018 bez odečtení 

počáteční a ročních předběžných plateb. Z toho důvodu navrhuje ŘO IROP finanční milníky snížit na 

minimální možnou hranici. Vzhledem k faktu, že díky chybné premise byly finanční milníky nadsazeny, 

nebude mít toto snížení vliv na plnění věcných milníků, které se pohybují na nižší procentuální úrovni. 
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Revidovaná část  2.2.15 Kategorie zásahů 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) vi) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna Oznámení 

 

Tabulky 7 – 11 Kategorie zásahů (čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod vi) nařízení č. 1303/2013) (str. 

99)  

Původní tabulka 

Fond a kategorie regionů: 

EFRR, méně rozvinuté regiony 

Dimenze 1: Oblast 

zásahu 

Dimenze 2: Forma 

financování 
Dimenze 3: Typ území 

Dimenze 4: 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 5: 

Tematický cíl 

Kód € Kód € Kód € Kód € Kód € 

14 622 796 485,00 01 1 664 332 695,38 07 1 742 182 256,00 01 204 182 517,00 04 622 796 485,00 

51 330 772 033,20 04 77 849 560,62    02 93 065 791,00 09 646 854 295,00 

52 141 759 442,80    
   07 1 444 933 948,00 10 472 531 476,00 

53 283 518 885,00     
 

          

54 33 781 275,20 
                

55 304 031 476,8                 

73 25 522 658,00                 

Upravená tabulka 

Fond a kategorie regionů: 

EFRR, méně rozvinuté regiony 

Dimenze 1: Oblast 

zásahu 

Dimenze 2: Forma 

financování 
Dimenze 3: Typ území 

Dimenze 4: 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 5: 

Tematický cíl 

Kód € Kód € Kód € Kód € Kód € 

14 511 775 835,00 01 1 664 332 695,38 07 1 742 182 256,00 01 204 182 517,00 04 511 775 835,00 

51 468 164 287,77  04 77 849 560,62    02 93 065 791,00 09 646 854 295,00 

52 115 387 838,23     
   07 1 444 933 948,00 10 583 552 126,00 

53 283 518 885,00     
 

          

54 137 459 145,05 
                

55 200 353 606,95                 

73 25 522 658,00                 

 

Odůvodnění – úprava kategorie zásahů u PO 2 (SC 2.1) 

Hlavním důvodem pro změnu kódu intervence 54 a 55 je oprava původního chybného rozdělení 

alokace mezi aktivitami v SC 2.1, ze kterého ŘO vycházel při tvorbě programového dokumentu IROP. 
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Během přípravy dokumentu a vyjednávání oscilovala alokace pro oblast sociálního bydlení (kód 

intervence 54) kolem 33 – 42 mil. EUR a návrhy na indikátor počtu podpořených bytů pro sociální 

bydlení od 2950 po 5000 bytů. S ohledem na nastavené indikátory výsledku a celkovou alokaci SC 

2.1, která zahrnuje kategorii zásahu 054 a 055 však správné rozdělení dle kategorie zásahu mělo být 

u kategorie zásahu 054 řádově vyšší než částka 33 781 275,20 EUR. U kategorie zásahu 055 byla 

zařazena naopak nepřiměřeně vysoká částka 304 031 476,80 EUR (viz PD IROP strana 98, kap. 2. 2. 

15 Kategorie zásahů). Původní předpoklady u aktivity sociální bydlení, které se nenaplnily, byly 

takové, že většina projektů budou realizovat menší rekonstrukce nebo adaptace stávajících bytů (v 

majetku příjemce) na sociální bydlení. Skutečnost z prvních výzev ukazuje, že se jedná nejčastěji o 

finančně náročnější nákupy a následné rekonstrukce bytů pro potřeby sociálního bydlení.  

Dalším předpokladem bylo to, že míra podpory se bude pohybovat kolem 30 - 50% v režimu SGEI. 

Skutečnost je taková, že v prvních výzvách na sociální bydlení byly všechny projekty předloženy 

v režimu SGEI de minimis a tedy žádali o 85% dotace. Pro některé příjemce podpory (zejména větší 

města), kteří nemohou využít režimu podpory de minimis podle Nařízení č. 360/2012 o použití článků 

107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 

poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, je výše podpory sociálního bydlení v IROP 

v režimu Rozhodnutí 2012/21/EU neatraktivní, a proto projekt nepředložily. I s ohledem na budoucí 

vývoj, kdy ŘO předpokládá dojednání jiného typu veřejné podpory nebo její úplné zrušení, který by 

umožnil výši podpory kolem 85% dotace a dále pak s ohledem na umožnění i nové výstavby 

sociálních bytů, nelze předpokládat finančně méně náročně projekty.  

ŘO naopak zaznamenal velký převis žádostí v kolových výzvách č. 29/30 Infrastruktura sociálních 

služeb (cca 885 mil. Kč) a u kolových výzev č. 38/39 na podporu Komunitních center (cca 700 mil. Kč). 

Z výše uvedeného je tedy patrné, že potřeba provést změnu v rozdělení alokace do jednotlivých 

kategorií zásahů, a to zejména proto, že alokace určená na podporu sociálního bydlení nemůže být 

vyčerpána v plné plánované výši a zároveň absorpční kapacity v oblasti sociálních služeb 

a komunitních center významně přesahuje původní plánovanou alokaci.  

Dalším důvodem menšího zájmu o podporu sociálního bydlení je také neexistence zákona o sociálním 

bydlení, se kterým se při nastavování IROP počítalo. Zákon měl být schválen již v roce 2015, ale stále 

na jeho znění neexistuje politická shoda. 

ŘO proto současně navrhuje navýšit alokace pro kód intervence 54 (sociální bydlení) z původní 

alokace na celkově 137 459 145,05 EUR a závazek cílové hodnoty 5000 podpořených sociálních bytů 

ponechat. 

ŘO IROP tedy navrhuje úpravu alokace kategorie zásahu 054 z 33 781 275,20 EUR na částku 137 

459 145,05 EUR a současně snížení milníkového indikátoru vzhledem k nízkému zájmu žadatelů na 

hodnotu 500.  

 

Odůvodnění – úprava kategorie zásahů u PO 2 (SC 2.4) 

V rámci integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ a jejich strategií byla požadována nižší alokace pro potřeby 

předškolního vzdělávání (32,3 mil. EUR), než byl původní předpoklad (49,9 mil. EUR). A naopak pro 

potřeby regionálního vzdělávání (infrastruktura ZŠ, SŠ, VOŠ a další vzdělávání) byly požadavky 

v rámci strategii ITI/IPRÚ vyšší (137,1 mil. EUR), než byl původní předpoklad (116,5 mil. EUR). 

Vyhlašování výzev ITI/IPRÚ zohlednilo potřeby jednotlivých území v souladu se strategiemi 

a identifikovanými potřebami na úkor alokace individuálních projektů. V současné době máme již 

potřebnou alokaci kódu 52 infrastruktury pro předškolní vzdělávání vyhlášenou ve výzvách ITI/IPRÚ 

(výzvy č. 58 a 59) a máme již dohodnoceny výzvy IROP pro individuální projekty č. 14 a 15, jsou tedy 
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známy požadavky z předložených projektů. Jedná se celkově o 115,4 mil. EUR pro potřeby 

předškolního vzdělávání. A s ohledem na posun v demografické křivce a identifikované potřeby v 

rámci infrastruktury základních, středních a vyšších odborných škol dochází k přesunu zbylé alokace 

(26,4 mil. EUR) z kódu 52 do kódu 51. 

Odůvodnění – přesun alokace ze SC 2.5 do SC 2.4 

S ohledem na vývoj v SC 2.5 je realizován přesun alokace 111 mil. EUR ze SC 2.5 do SC 2.4.  

V SC 2.5 je vzhledem k nižší míře podpory, než se kterou bylo při přípravě Programového dokumentu 

IROP počítáno i na základě jiné formy podpory, možné predikovat naplnění cílových hodnot indikátorů 

i při nižší alokované částce. Při přípravě Programového dokumentu IROP bylo primárně počítáno 

s podporou formou finančního nástroje. V prvních dvou výzvách IROP v SC 2.5 byla zvolena forma 

dotační podpory z důvodů nízkých úrokových sazeb komerčních úvěrů, a tedy nastala situace, ve 

které by finanční nástroj IROP nedoplňoval komerční úvěry, ale spíše by jim konkuroval. Při aktuální 

výši podpory je alokace 511 mil. EUR dostatečná nejen pro naplnění původně plánovaných cílových 

hodnot indikátorů, ale i pro jejich navýšení, které je také součástí této revize Programového 

dokumentu IROP. 

Za celý specifický cíl 2.5 (původní alokace 622 mil. EUR) byly predikovány úspory ve výši 5,8 PJ (v 

období 2016-2023). Pro období 2016-2020 byly predikovány úspory ve výši 3,1 PJ (dle aktuálního 

znění Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR). Plánovaná realokace prostředků z SC 2.5 

do SC 2.4 se týká zhruba 18 % prostředků SC 2.5. Jelikož pro období do roku 2020 byly úspory 

počítány z 54 % alokace SC 2.5, tak se realokace prostředků nedotkne plnění cíle úspor energie do 

roku 2020. Řídicí orgán IROP navíc hledá možnosti vykazování energetických úspor i v dalších 

specifických cílech. Vzhledem k tomu, že ostatní specifické cíle nebyly zaměřeny na úspory energie, 

je možné provést predikce až po vyhodnocení výzev v jednotlivých SC a zjištění podílu žádostí, ze 

kterých mohou být úspory vykázány. 

V rámci SC 2.4 je identifikován enormní zájem o odporované aktivity a rozvoj a modernizaci 

vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 

práce s digitálními technologiemi). Enormní zájem a o podporu vzdělávání z IROP dokládají počty 

registrovaných žádosti ve výzvách pro rozvoj infrastruktury ZŠ (výzvy č. 46 a 47), kde bylo 

registrováno 844 projektů 353,8 mil. EUR, a ve výzvách pro rozvoj infrastruktury SŠ/VOŠ (výzvy č. 32 

a 33), kde bylo registrováno 299 projektů za 157,1 mil. EUR. Současní alokace SC 2.4 není schopna 

uspokojit všechny zaregistrované projekty. S ohledem na tento fakt a s ohledem na další 

identifikované potřeby ZŠ, SŠ/VOŠ v rámci Akčních plánů vzdělávání (MAP/KAP) včetně potřeb 

speciálních škol dochází k navýšení alokace SC 2.4. Navýšená alokace bude využita i na podporu 

speciálních škol v nově vzniklé aktivitě na podporu této infrastruktury. Předpokladem je využití 

přibližně 27,7 mil. EUR na tyto potřeby speciálních škol identifikovaných MAP/KAP. 
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Revidovaná část  2.2.14  Výkonnostní rámec 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) v) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

 

Tabulka 6 PO 2: Výkonnostní rámec prioritní osy (méně rozvinuté regiony), (čl. 96 odst. 2 první 

pododstavec písm. b) bod v) a příloha II nařízení č. 1303/2013) 

Původní tabulka 

Typ 

indikátoru 
ID 

Indikátor 

nebo klíčový 

krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný 

cíl (2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnosti 

indikátory 

finanční 

indikátor 

- Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje  

EUR EFRR 556 891 

391,0 

2 049 626 

184,0 

ŘO - 

Výstup CO01 Počet podniků 

pobírajících 

podporu 

Podniky EFRR 134 383 MS2014+ - 

Výstup CO31 Počet 

domácností 

s lépe 

klasifikovanou 

spotřebou 

energie  

Domácnosti EFRR 28 252 75 338 Žadatel 

/příjemce 

- 

Výstup 5 00 00 Počet 

podpořených 

vzdělávacích 

zařízení  

Zařízení EFRR 134 1 341 Žadatel 

/příjemce 

- 

 

Upravená tabulka 

Typ 

indikátoru 
ID 

Indikátor 

nebo klíčový 

krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný 

cíl (2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnosti 

indikátory 

finanční 

indikátor 

- Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje  

EUR EFRR 323 588 

113,8 

2 049 626 

184,0 

ŘO - 

Výstup 1 00 00 

(CO01) 

Počet podniků 

pobírajících 

podporu 

Podniky EFRR 55 383 MS2014+ - 

Výstup 3 24 01 

(CO31) 

Počet 

domácností 

s lépe 

klasifikovanou 

spotřebou 

Domácnosti EFRR 28 252 123 000 Žadatel 

/příjemce 

- 
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Typ 

indikátoru 
ID 

Indikátor 

nebo klíčový 

krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný 

cíl (2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnosti 

indikátory 

energie  

Výstup 5 00 00 Počet 

podpořených 

vzdělávacích 

zařízení  

Zařízení EFRR 134 1 550 Žadatel 

/příjemce 

- 

 

Odůvodnění 

ŘO IROP předpokládal z důvodu komplexnosti programu pomalejší tempo čerpání a proto finanční 

milníky chtěl nastavit na minimální možnou míru. Při výpočtu finančních milníků vycházel z chybné 

premisy, že jejich výše musí přinejmenším odpovídat celému limitu N+3 pro rok 2018 bez odečtení 

počáteční a ročních předběžných plateb. Z toho důvodu chce ŘO IROP finanční milníky snížit na 

minimální možnou hranici.  

Snížení milníku u indikátoru 1 00 00 - Počet podniků pobírajících podporu.  

Oproti předpokladům se realizace projektů sociálního podnikání opozdila, protože v prvních dvou 

výzvách byla vysoká neúspěšnost hodnocených projektů z důvodu nezkušenosti žadatelů. Změnami 

v jednotném metodickém prostředí, které umožnily vyzývat žadatele k opravám chyb v projektu, došlo 

ke snížení počtu vyřazovaných projektů v dalších výzvách, ovšem stále byla i v těchto opakovaných 

výzvách „vysoká úmrtnost“ projektů, vysoce nad průměrnou úmrtností v jiných specifických cílech. ŘO 

původně navrhnul z časového hlediska snížit hodnotu milníkového indikátoru z plánovaných 134 

podniků na 80 sociálních podniků, nicméně po opětovném přepočítání hodnot v červnu 2017 došlo ke 

zjištění, že podniky, které budou podpořeny v druhém kole výzev, mají v drtivé většině případů datum 

ukončení až po rozhodném datu 31. 12. 2018, a proto nově navrhuje snížení hodnoty milníku na 55 

sociálních podniků. Významným důvodem je rovněž stále nepřijetí zákona o sociálním bydlení, který je 

stále v legislativním procesu, a pro žadatele je tak složité připravit vhodný projekt, pokud se nemohou 

opřít o platnou legislativu. 

Indikátor 5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

 Původní cílová hodnota 1341, nicméně plánované náklady na jednotku se ukázaly jako 

podhodnocené, reálně podané projekty mají náklady 1,5x vyšší v případě mateřských a základních 

škol a dokonce 1,9x v případě středních škol, tento rozdíl oproti původním jednotkovým nákladům je 

způsoben realizací rozsáhlejších projektů, které komplexně řeší modernizaci infrastruktury škol a 

školských zařízení ve vazbě na klíčové kompetence (úpravy odborných učeben a nákup moderního 

vybavení), zajištění bezbariérovosti a rozvoj konektivity. Celková hodnota se po navýšení průměrných 

nákladů zvýšila z 1341 na 1550 (o 15,5 %). 
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Návrh revize PD IROP – SC 3.1 Zefektivnění prezentace, 
posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

Revidovaná část  

Tabulka 5 SC 3.1: Společné a specifické programové 

indikátory výstupu (méně rozvinuté regiony), (čl. 96 odst. 2 

první pododstavec písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013) 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iv) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna Oznámení 

Původní tabulka 

ID Indikátor Měrná jednotka Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost 

podávání zpráv 

9 05 01 

Počet 

revitalizovaných 

památkových 

objektů 

Objekty EFRR  43 Žadatel /příjemce  Průběžně  

CO09 

Zvýšení 

očekávaného 

počtu návštěv 

podporovaných 

kulturních 

a přírodních 

památek a atrakcí 

Návštěvy / rok EFRR 698 025 Žadatel /příjemce  Průběžně  

Upravená tabulka 

Doplněny kódy podle NČI 

ID Indikátor Měrná jednotka Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost 

podávání zpráv 

9 10 05 

(CO09) 

Zvýšení 

očekávaného 

počtu návštěv 

podporovaných 

kulturních 

a přírodních 

památek a atrakcí 

Návštěvy / rok EFRR 698 025 Žadatel /příjemce  Průběžně  

9 05 01 

Počet 

revitalizovaných 

památkových 

objektů 

Objekty EFRR  90 Žadatel /příjemce  Průběžně  
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Odůvodnění 

Důvodem přidání kódů použitých v Národním číselníku indikátorů bylo umožnění snadnější orientace 

v indikátorové soustavě, protože primárně jsou všude, včetně např. Monitorovacího systému, uváděny 

pouze kódy dle NČI. 

V případě indikátoru 9 10 05 (CO09) - Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních 

a přírodních památek a atrakcí neplánuje ŘO v rámci revize PD navýšení cílové hodnoty, protože na 

základě reálných dat z již realizovaných projektů jsou plánované navýšení návštěvnosti nižší, než byly 

původní odhady a i přes navýšení alokace SC 3.1 se původně stanovaná hodnota jeví jako správná. 

Indikátor 9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů se navyšuje z původních 43 na 90 

objektů. Důvodem je, že původní předpoklad větší velikosti projektů na revitalizaci památek se 

nenaplnil. Průměrná velikost podaných projektů památek ve dvou ukončených výzvách je okolo 50 mil. 

EUR. Důležitou roli hraje i limit měřítka malého rozsahu u kulturního dědictví, který omezuje velikost 

projektů na 5 mil. EUR celkových výdajů, resp. 10 mil. EUR u památek UNESCO. Tento limit nutí 

vlastníky památek zaměřit se pouze na část památky, která je v nejkritičtějším stavu. 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Tabulka 5 SC 3.1: Společné a specifické programové indikátory výstupu (méně rozvinuté 

regiony), (čl. 96 odst. 2 první pododstavec písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013) 

ID Indikátor Měrná jednotka Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost 

podávání zpráv 

9 10 05 

(CO09) 

Zvýšení 

očekávaného 

počtu návštěv 

podporovaných 

kulturních 

a přírodních 

památek a atrakcí 

Návštěvy / rok EFRR 698 025 Žadatel /příjemce  Průběžně  

9 05 01 

Počet 

revitalizovaných 

památkových 

objektů 

Objekty EFRR  90 Žadatel /příjemce  Průběžně  

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 



 

55 

 

Návrh revize PD IROP – SC 3.2 Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systému IKT 

Revidovaná část  

Část 2.3.7.1 Popis typů a příkladů opatření, která mají být 

podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění 

specifických cílů, případně včetně určení hlavních 

cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů 

příjemců  

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Odstraněn text 

Ve sporných případech bude veřejná podpora hodnocena podle Pokynů Evropské unie k použití 

pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí.  

Odůvodnění 

Systém hodnocení a výběru projektů byl nastaven tak, aby žadatelé, kteří jsou podle dokumentace 

výzvy způsobilí žadatelé, ale rizikoví z hlediska poskytnutí nedovolené veřejné podpory, neprojdou 

hodnocením formálních náležitostí a specifických kritérií přijatelnosti, otázka „Projekt je v souladu 

s pravidly veřejné podpory“. Hodnotitelé mají k dispozici sadu kontrolních otázek, kterými zjistí, zda by 

poskytnutím podpory nedošlo k poskytnutí nedovolené veřejné podpory. Při zjištění rizika poskytnutí 

nedolovené veřejné podpory, je nález uveden do závěru kontrolního listu, kritérium je vyhodnoceno 

jako nesplněné a žadatel je vyloučen z dalšího procesu hodnocení.  

Systém hodnocení a výběru projektů je nastaven pomocí kontrolního listu formálních náležitostí 

a přijatelnosti, aby bylo zabráněno poskytnutí veřejné podpory, z tohoto důvodu ŘO IROP navrhuje 

text odstranit.  

Úprava textu k veřejné podpoře je souhrnně uvedena v tabulce v části 7.1 Příslušné orgány 

a subjekty - Návrh revize PD IROP – 7. Orgány a subjekty odpovědné za řízení, kontrolu a audit a 

úloha příslušných partnerů 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 
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c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky. 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování.  
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Návrh revize PD IROP – SC 3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Revidovaná část  

2.3.9.1 Popis typů a příkladů opatření, která mají být 

podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění 

specifických cílů, případně včetně určení hlavních 

cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů 

příjemců 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Odstraněn text 

… s rozšířenou působností 

Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních plánů bude směřována na obce 

s rozšířenou působností, v případě územních studií na správní obvod obce s rozšířenou působností.  

Odůvodnění 

Od začátku přípravy programového období 2014 - 2020 a programové dokumentace IROP bylo 

požadavkem věcného garanta oblasti územního plánování – Ministerstva pro místní rozvoj (Odbor 

územního plánování), aby příjemci ve SC 3.3 IROP byli obce bez ohledu na velikost a kraje.  

Důvodem k tomuto požadavku byla kladná zkušenost z implementace Integrovaného operačního 

programu, kde v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

v případě pořízení územních plánů byli způsobilými žadateli obce (od 500 obyvatel – rozmezí 

s Programem rozvoje venkova) a kraje v případě územně analytických podkladů.  

Po vyjednávání s EK zůstali v Programovém dokumentu IROP jako příjemci pouze obce s rozšířenou 

působností. Tento uvedený okruh příjemců nemůže vyčerpat alokaci daného specifického cíle, která 

byla původně navržena pro širší okruh příjemců, tedy pro obce (bez omezení velikosti). Dalším 

důvodem je, že většina obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) má již zpracován nový územní 

plán. Tato větší města mají rovněž většinou i vyřešené plochy, kde by byl vhodný regulační plán.  

Odbor územního plánování má při své činnosti (mj. porady, školení a semináře pro ORP) k SC 3.3 

zpětnou vazbu z území a je možné konstatovat, že zájem o realizaci projektů ve SC 3.3 je velký 

zejména mezi menšími obcemi mimo ORP. Změna příjemců z ORP na obce bude mít reálně dopad 

pouze na projekty CLLD. 

Rovněž i v Dohodě o partnerství v potřebách rozvoje je požadavek na podporu pořízení dokumentů 

územního rozvoje obcí: „Zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území (např. uplatnění 

strategického plánování) a zkvalitnění územní přípravy investic v návaznosti na územně plánovací 

činnost krajů a obcí prostřednictvím podpory pořizování nástrojů (dokumentů) územního rozvoje. 

Cílem je zvýšit efektivitu rozvoje exponovaných území a umožnit a urychlit realizaci evropských 

záměrů v ČR (projektů podporovaných z ESIF)“. 
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Z tohoto důvodu je třeba rozšířit okruh příjemců o obce. Navrhovaná změna splní požadavek uvedený 

v Dohodě o partnerství v potřebách rozvoje, tj. zkvalitní územní připravenosti prostřednictvím 

dokumentů územního rozvoje obcí.  

Jak již bylo uvedeno, okruh příjemců „obce s rozšířenou působností“ nemůže vyčerpat výchozí alokaci 

v SC 3.3, která byla kalkulována pro širší okruh příjemců, tedy obce a kraje. Z tohoto důvodu je třeba 

alokaci SC 3.3 adekvátně a reálně upravit. Navržená alokace v SC 3.3 je dostatečná k pokrytí potřeb 

předložených žádostí v ukončených výzvách č. 2 Územní plány a č. 3 Regulační plány. Výzvy č. 9 

Územní studie je otevřena do října 2017 s dostatečnou alokací identifikovaných potřeb. 

Důvody pro nízký zájem o projekty do výzev v SC 3.3, jsou zejména skutečnosti  že příjemci SC 3.3 
jsou obce s rozšířenou působností a nikoliv všechny obce a kraje, jak bylo původně plánováno, ale 
alokace zůstala nezměněna. 

Absorpční kapacita obcí s rozšířenou působností např. na projekty územní plány je omezená, řada 
ORP má již pořízeny územní plány z předchozího programového období z IOP. 

Přetrvává nízká motivace ze strany pořizovatelů k pořizování zejména regulačních plánů. Navíc 
i regulační plány, které bylo možné podpořit z prostředků IROP musely být řešeny v rámci správních 
území obcí s rozšířenou působností, tedy nikoliv pro jiná území mimo správní území ORP. 

Územní studie zaměřené na řešení záměrů ve vazbě na sítě TEN-T a TEN-E nebo ve vazbě na 

záměry z PÚR ČR se pořizovaly v menším rozsahu zejména z důvodu, že tyto územní studie bylo 

potřeba řešit v širším kontextu např. v rámci území celého případně vybraného území kraje (tj. území 

řešící několik správních obvodů obcí s rozšířenou působností), tyto studie by pak měl pořizovat kraj. 

Příjemcem podpory však kraje nebyly. 

Návazně na snížení alokace SC 3.3 je upravena tabulka 2.3.11 Kategorie zásahů u méně rozvinutých 

regionů, kdy je upravena Oblast zásahu – kód 096 Institucionální kapacita veřejné správy a veřejných 

služeb související s prováděním EFRR nebo činnosti na podporu iniciativ v oblasti institucionální 

kapacity v rámci ESF na 25 454 545,45 EUR ve prospěch kódu 094 Ochrana, rozvoj a podpora 

veřejného kulturního dědictví) a Tematický cíl (kód 011 Posílení a institucionální kapacity veřejných 

orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné správy snížen na 25 454 545,45 EUR ve prospěch 

kódu 06 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Revidovaná část  

Tabulka 3 SC 3.3: Specifické programové indikátory 

výsledků podle specifického cíle (méně rozvinuté regiony), 

(čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod ii) nařízení č. 

1303/2013) (str. 115)  

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Tabulka 3 SC 3.3: Specifické programové indikátory výsledků podle specifického cíle (méně 

rozvinuté regiony), (čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod ii) nařízení č. 1303/2013) (str. 115)  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 

Četnost 

podávání 

zpráv 

9 02 10 

Plocha území 

pokrytá územním 

plánem, 

regulačním plánem 

a územní studií 

km
2 

26 793 2014 45 493 ŘO Ročně 

9 02 10 -  Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií  

V souvislosti s realokací prostředků do SC 1.2 a ze zjištění na základě realizovaných projektů, ze 

kterého vyplynulo, že studie krajiny, které měly být primárním zdrojem nově pokryté plochy, se 

realizují pro méně správních obvodů ORP, než byl předpoklad, je nutné snížit cílovou hodnotu tohoto 

indikátoru (ze 59 000 na 45 493, tedy o 41 %). 

Tabulka 5 SC 3.3: Společné a specifické programové indikátory výstupu (méně rozvinuté 

regiony), (čl. 96 odst. 2 první pododstavec písmeno b) bod iv) nařízení č. 1303/2013) (str. 119) 

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 
Četnost 

podávání zpráv 

9 02 00 

Počet územních 

plánů, regulačních 

plánů a územních 

studií 

Dokumenty EFRR 255 
Žadatel 

/příjemce 
Průběžně  
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Zdůvodnění snížení hodnot indikátoru 9 02 00 - Počet  územních plánů, regulačních plánů a územních 

studií 

Průměrná jednotková cena reálně podaných projektů je nižší, než bylo původně plánováno. Při 

odebrání 85 % původní alokace se cílová hodnota indikátoru snižuje pouze o 77 % a hodnota milníku 

pouze o 66 %. Dalším důležitým faktorem je malý zájem oprávněných příjemců – obcí s rozšířenou 

působností - o aktivity územní plány a regulační plány. Zbývající alokace by proto měla jít primárně na 

územní studie krajiny, proto je snížení plochy pokryté jedním z dokumentů sníženo méně než prostým 

poměrem (viz indikátor 9 02 10). 

Tabulka 6 PO 3: Výkonnostní rámec prioritní osy, (čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod v) 

a příloha II. nařízení č. 1303/1013) (str. 120)  

Typ 

indikátoru  
ID 

Indikátor nebo 

klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionů 

Milník 

pro 

rok 

2018 

Konečný 

cíl 

(2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnosti 

indikátoru 

výstup 
9 02 

00 

Počet 

územních 

plánů, 

regulačních 

plánů a 

územních studií 

Dokumenty EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

45 255 
Žadatel  

/příjemce 
- 

c. Dopady na milníky 

Tabulka 28 Výkonnostní rámec operačního programu rozdělený podle fondu a kategorie 

regionů (shrnující tabulka)  

Prioritní 

osa 
Fond 

Kategorie 

regionů 
ID 

Indikátor nebo klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný 

cíl 

PO 3 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

9 02 00 

Počet územních plánů, 

regulačních plánů a územních 

studií 

Dokumenty 45 255 

Přehled všech změn ve výkonnostním rámci operačního programu je uveden v kapitole Návrh 

revize PD IROP – 12. Samostatné prvky 

Důvodem pro nízký zájem o projekty do výzev v SC 3.3 je zejména skutečnost, že příjemci SC 3.3 
jsou pouze obce s rozšířenou působností (celkem 205) a nikoliv všechny obce a kraje, jak bylo 
původně plánováno, ale alokace zůstala nezměněna. 

Absorpční kapacita obcí s rozšířenou působností např. na projekty územní plány je omezená, řada 
ORP má již pořízeny územní plány z IOP. Přetrvává nízká motivace ze strany pořizovatelů 
k pořizování zejména regulačních plánů. Navíc i regulační plány, které bylo možné podpořit 
z prostředků IROP musely být řešeny v rámci správních území obcí s rozšířenou působností, tedy 
nikoliv pro jiná území mimo správní území ORP. 

Územní studie zaměřené na řešení záměrů ve vazbě na sítě TEN-T a TEN-E nebo ve vazbě na 

záměry z PÚR ČR se pořizovaly v menším rozsahu zejména z důvodu, že tyto územní studie bylo 

potřeba řešit v širším kontextu např. v rámci území celého případně vybraného území kraje (tj. území 

řešící několik správních obvodů obcí s rozšířenou působností), tyto studie by pak měl pořizovat kraj.  



 

61 

 

Dopad na finanční tabulky 

Dopady na finanční tabulky jsou uvedeny v části Návrh revize PD IROP – Přehled investiční strategie 

operačního programu 
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Návrh revize PD IROP - Prioritní osa 3 

Revidovaná část  2.3.10 Výkonnostní rámec 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) v) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Tabulka 6 PO 3: Výkonnostní rámec prioritní osy, (čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod 

v) a příloha II. nařízení č. 1303/1013) 

Původní tabulka 

Typ 

indikátor

u 

ID 

Indikátor 

nebo klíčový 

krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategori

e 

regionů 

Milník pro 

rok 2018 

Konečn

ý cíl 

(2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnost

i indikátoru 

finanční 

indikátor 
- 

Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje 

EUR 
EFR

R 

Méně 

rozvinuté 

regiony  

248 619 777,

7 

915 039 

476,5 

ŘO - 

Více 

rozvinuté 

regiony 

13 123 086,6 
48 299 

224 

výstup 

9 

0

2 

0

0 

Počet 

územních 

plánů, 

regulačních 

plánů a 

územních 

studií 

Dokument

y 

EFR

R 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

134 1 109 

Žadatel  

/příjemc

e 

- 

výstup 

9 

0

5 

0

1 

Počet 

revitalizovanýc

h památkových 

objektů 

Objekty 
EFR

R  

Méně 

rozvinuté 

regiony 

8 43 

Žadatel  

/příjemc

e 

- 

výstup 

3 

0

5 

0

0 

Počet 

pořízených 

informačních 

systémů 

Počet IS 
EFR

R 

Méně 

rozvinuté 

regiony  

28,57 96,59 

Žadatel  

/příjemc

e 

- 

Více 

rozvinuté 

regiony 

2,21 7,43 
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Upravená tabulka 

Typ 

indikátoru 
ID 

Indikátor nebo 

klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionů 

Milník 

pro 

rok 

2018 

Konečný 

cíl (2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnosti 

indikátoru 

finanční 

indikátor 
- 

Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje 

EUR EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony  

137 

161 

131,2 

915 039 

476,5 

ŘO - 

Více 

rozvinuté 

regiony 

7 625 

319,6 

48 299 

224 

výstup 

9 

02 

00 

Počet 

územních 

plánů, 

regulačních 

plánů a 

územních studií 

Dokumenty EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

45 255 
Žadatel  

/příjemce 
- 

výstup 

9 

05 

01 

Počet 

revitalizovaných 

památkových 

objektů 

Objekty EFRR  

Méně 

rozvinuté 

regiony 

8 90 
Žadatel  

/příjemce 

- 

výstup 

3 

05 

00 

Počet 

pořízených 

informačních 

systémů 

Počet IS EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony  

28,73 96,59 

Žadatel  

/příjemce 
- 

Více 

rozvinuté 

regiony 

2,21 7,43 

Odůvodnění 

Cílová hodnota finančního indikátoru zohledňuje přesun volné alokace z PO 3, SC 3.3 do PO 1, SC 

1.2. 

ŘO IROP předpokládal z důvodu komplexnosti programu pomalejší tempo čerpání a proto finanční 

milníky chtěl nastavit na minimální možnou míru. Při výpočtu finančních milníků vycházel z chybné 

premisy, že jejich výše musí přinejmenším odpovídat celému limitu N+3 pro rok 2018 bez odečtení 

počáteční a ročních předběžných plateb. Z toho důvodu chce ŘO IROP finanční milníky snížit na 

minimální možnou hranici. 

Zdůvodnění snížení hodnot indikátoru 9 02 00 - Počet  územních plánů, regulačních plánů a územních 

studií 

Průměrná jednotková cena reálně podaných projektů je nižší, než bylo původně plánováno. Při 

odebrání 85 % původní alokace, se cílová hodnota indikátoru snižuje pouze o 77 % a hodnota milníku 
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pouze o 66 % Zbývající alokace by měla jít primárně na územní studie krajiny, proto je snížení plochy 

pokryté jedním z dokumentů sníženo méně než prostým poměrem (viz indikátor 9 02 10). 
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Revidovaná část  2.3.11 Kategorie zásahů 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) vi) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna Oznámení 

Tabulky 7 – 11 Kategorie zásahů (čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod vi) nařízení č. 1303/2013)  

Původní tabulka 

Fond a kategorie regionů: 

EFRR, méně rozvinuté regiony 

Dimenze 1: Oblast 

zásahu 

Dimenze 2: Forma 

financování 
Dimenze 3: Typ území 

Dimenze 4: 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 5: 

Tematický cíl 

Kód € Kód € Kód € Kód € 

Kó

d € 

78 293 854 303,68 01 777 783 555,00 07 777 783 555,00 01 89 308 449,00 02 306 098 233,00  

81 12 243 929,32         02 59 538 966,00 06 425 278 328,00 

85 17 011 133,12        07 628 936 140,00 11 46 406 994,00 

94 408 267 194,88               

96 46 406 994,00         

Upravená tabulka 

Fond a kategorie regionů: 

EFRR, méně rozvinuté regiony 

Dimenze 1: Oblast 

zásahu 

Dimenze 2: Forma 

financování 
Dimenze 3: Typ území 

Dimenze 4: 

Mechanismus 

územního plnění 

Dimenze 5: 

Tematický cíl 

Kód € Kód € Kód € Kód € 

Kó

d € 

78 293 854 303,68 01 738 468 686,00 07 738 468 686,00 01 52 776 065,31 02 306 098 233,00  

81 12 243 929,32         02 18 321 818,18 06 425 278 328,00 

85 17 011 133,12        07 667 370 802,51 11 7 092 125,00 

94 408 267 194,88               

96 7 092 125,00         

Odůvodnění – úprava kategorie zásahů u PO 3 

V PO 3 je upravena podle skutečnosti tabulka v kap. 2.3.11 Kategorie zásahů. Jedná se o přesun 

alokace, rezervované pro ITI a IPRÚ při schválení programu. ŘO IROP do listopadu 2016 schválil 

všech 13 integrovaných strategií ITI a IPRÚ a vydal akceptační dopisy k těmto strategiím. Volnou 

alokaci, kterou nemají ITI a IPRÚ ve svých schválených strategiích u SC 3.1, bude přesunuta na 

podporu individuálních projektů v SC 3.1 (Dimenze 4 Mechanismus územního plnění – kód 01, 02, 

07). 
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Odůvodnění - Zdůvodnění realokace mezi SC 3.3 a SC 1.2 

Zásadní změnou je pokles cen územně plánovací dokumentace ve srovnání s minulým programovým 

obdobím, dále nízká absorpční kapacita obcí s rozšířenou působností zejména u územních plánů 

a nezájem o regulační plány ze strany obcí. Z těchto důvodu je volná alokace z SC 3.3 přesunuta do 

SC 1.2. V SC 1.2 ŘO IROP při výpočtu hodnoty věcného indikátoru 7 48 01 - Počet nově pořízených 

vozidel pro veřejnou dopravu vycházel z nepřesného odhadu průměrné ceny jednoho vozidla pro 

veřejnou dopravu v porovnání se skutečnou absorpční kapacitou. Navrhovaná úprava je v souladu 

s prioritou podpořit rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů a investice v oblasti změny klimatu. 
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Návrh revize PD IROP  - SC 4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Revidovaná část  

2.4.3.1 Popis typů a příkladů opatření, která mají být 

podporována, a jejich očekávaných přínos k plnění 

specifických cílů, případně včetně určení hlavních 

cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů 

příjemců  

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Odstraněn text 

Vždy je uveden minimálně jeden monitorovací indikátor výsledku a výstupu. 

Odůvodnění 

Důvodem změny je nastavený proces podávání žádostí o podporu v MS2014+, který v době schválení 

Programového dokumentu IROP nebyl ŘO IROP znám.  

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 

 



 

68 

 

Revidovaná část  

Tabulka 3 SC 4.1: Specifické programové indikátory 

výsledků podle specifického cíle (méně rozvinuté regiony), 

(čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod ii) nařízení č. 

1303/2013) 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) ii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

 

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Zdroj údajů 

Četnost 

podávání 

zpráv 

9 02 10 

Plocha území 

pokrytá 

územním 

plánem, 

regulačním 

plánem a 

územní studií 

km
2
 26 793 2014 45 493 ŘO Ročně 

5 53 20 

Průměrný počet 

osob 

využívajících 

sociální bydlení  

Osoby / rok 1 388 2014 9 634 ŘO  Ročně 

V SC 4.1 jsou podporovány aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD. Realizované aktivity jsou 

v souladu s věcným a územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP. 

Změny provedené v SC 4.1 odrážejí návrhy změn v PO 1 – 3 včetně jejich odůvodnění.  
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Návrh revize PD IROP – SC 4.2 Posílení kapacit komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících 
a administrativních schopností MAS 

Revidovaná část  2.4.5.2 Hlavní zásady pro výběr operací 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) iii) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Doplněn text 

- MAS podala strategii komunitně vedeného místního rozvoje do výzvy na předkládání strategií 

CLLD (netýká se výdajů na animaci pro školská zařízení); 

- MAS je oprávněná čerpat prostředky na přípravné podpůrné činnosti; 

- relevantní aktivity projektu odpovídají implementační části strategie CLLD; 

- způsobilé výdaje jsou v souladu s činnostmi MAS; 

- projekt má přiřazeny indikátory pokrývající hlavní aktivity projektu; 

- podpora provozních nákladů a nákladů na animaci odpovídá vzorci výpočtu alokace pro MAS; 

- žadatel má zajištěné administrativní, finanční a provozní kapacity k naplnění povinností pro 

operační programy. 

MAS jsou povinné dodržovat principy LEADER, jedním ze základních principů komunitně vedeného 

místního rozvoje je schválená strategie MAS. MAS je oprávněná čerpat finanční prostředky z tohoto 

specifického cíle za předpokladu schválené strategie řídicími orgány operačních programů.  

Odůvodnění 

ŘO IROP doplnil do PD IROP specifická kritéria přijatelnosti schválená na 2. řádném zasedání 

Monitorovacího výboru IROP dne 10. září 2015. Doplnění je provedeno v návaznosti na proces 

hodnocení a schvalování strategií MAS. 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 
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Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování.  
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Návrh revize PD IROP – Prioritní osa 4 

Revidovaná část  2.4.6 Výkonnostní rámec 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) v) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Tabulka 6 PO 4: Výkonnostní rámec prioritní osy (méně rozvinuté regiony), (čl. 96 odst. 2 první 

pododstavec písm. b) bod v) a příloha II nařízení č. 1303/2013) 

Původní tabulka 

Typ 

indikátoru 
ID 

Indikátor 

nebo klíčový 

krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný cíl 

(2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnosti 

indikátoru 

finanční 

indikátor 

- Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje 

EUR EFRR 111 416 7

93,4 

410 066 992,0 ŘO _ 

Upravená tabulka 

Typ 

indikátoru 
ID 

Indikátor 

nebo klíčový 

krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Milník 

pro rok 

2018 

Konečný cíl 

(2023) 

Zdrojů 

údajů 

Popřípadě 

vysvětlení 

relevantnosti 

indikátoru 

finanční 

indikátor 

- Celkové 

certifikované 

způsobilé 

výdaje 

EUR EFRR 64 740 

002,6 

410 066 992,0 ŘO _ 

 

Odůvodnění 

ŘO IROP předpokládal z důvodu komplexnosti programu pomalejší tempo čerpání a proto finanční 

milníky chtěl nastavit na minimální možnou míru. Při výpočtu finančních milníků vycházel z chybné 

premisy, že jejich výše musí přinejmenším odpovídat celému limitu N+3 pro rok 2018 bez odečtení 

počáteční a ročních předběžných plateb. Z toho důvodu chce ŘO IROP finanční milníky snížit na 

minimální možnou hranici. 
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Návrh revize PD IROP – 4. Integrovaný přístup k územnímu 
rozvoji 

Revidovaná část  4. Integrovaný přístup k územnímu rozvoji 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b)  

Kategorie změny  Podstatná změna  Rozhodnutí 

Upraven text 

Podíl IN v IROP se předpokládá v rozsahu 26,28 % jeho alokace, to je přibližně dvojnásobek oproti 

období 2007 - 2013. Z toho 13,22 % připadá na ITI, 4,67 % na IPRÚ (292 001 543 EUR) a 8,39 % je 

vyčleněno pro CLLD. Alokace byla stanovena na základě jednání s územními partnery a nositeli IN.  

4.2 Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst 

Odstraněn text 

Rozdělení alokace pro ITI na prioritní osy je: PO 1 356 751 264 EUR, PO 2 204 182 517 EUR, PO 3 

89 308 448 EUR. 

Doplněn text 

Alokace, kterou nemají ITI a IPRU ve svých schválených strategiích, bude využita na podporu 

individuálních projektů. 

Tabulka 20 Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst (ITI) – orientační částky podpory 

z EFRR 

Původní tabulka 

Fond Podpora z EFRR (orientačně) (v EUR) 
Podíl celkového přídělu fondu na operační 

program (v %) 

 

 

Celkem EFRR - ITI 650 252 230,00 14,01 %  

Upravená tabulka 

Fond Podpora z EFRR (orientačně) (v EUR) 
Podíl celkového přídělu fondu na operační 

program (v %) 

 

 

Celkem EFRR - ITI 613 719 845,00 13,22 %  
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Odůvodnění 

Jedná se o přesun alokace rezervované pro ITI a IPRÚ při schválení programu. ŘO IROP do listopadu 

2016 schválil všech 13 integrovaných strategií ITI a IPRÚ a vydal akceptační dopisy k těmto 

strategiím. Volnou alokaci, kterou nemají ITI a IPRÚ ve svých schválených strategiích u SC 3.1, bude 

přesunuta na podporu individuálních projektů v SC 3.1 (Dimenze 4 Mechanismus územního plnění – 

kód 01, 02, 07). Z volné alokace bude pro integrované nástroje ponecháno 300 mil. Kč pro požadavky 

měst na navýšení stávající alokace v SC 3.1. 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Návrh revize PD IROP – 7. Orgány a subjekty odpovědné za 
řízení, kontrolu a audit a úloha příslušných partnerů  

Revidovaná část  7.1 Příslušné orgány a subjekty 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 5 písm. c 

Kategorie změny  Nepodstatná změna  Oznámení  

Původní text 

Integrované nástroje – ITI a CLLD 

- V první fázi jsou hodnoceny a schvalovány strategie nositelů integrovaných nástrojů 

- Ve druhé fázi provedou nositelé integrovaných nástrojů výběr projektů podle postupů, které 

zkontroloval a schválil ŘO IROP, a na základě výběrových kritérií. 

o V případě ITI provádění nositelé integrovaných nástrojů výběr projektů podle 

stanovených výběrových kritérií, která schválil MoV. 

o V případě CLLD provádí MAS podle stanovených kritérií kontrolu přijatelnosti 

a formálních náležitostí a věcné hodnocení. 

- Ve třetí fázi CRR přijímá a hodnotí integrované projekty vybrané nositelem strategie ITI, 

provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, ex-ante analýzu rizik a ex-ante kontrolu 

na místě. V případě integrovaných projektů vybraných v rámci CLLD, provedeno CRR ověření 

správnosti postupů MAS a znovu provede kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. 

Upravený text 

Integrované nástroje – ITI a CLLD 

- V první fázi jsou hodnoceny a schvalovány strategie nositelů integrovaných nástrojů. 

- Ve druhé fázi provedou nositelé integrovaných nástrojů posouzení ne/souladu  projektů 

s integrovanou strategií. 

o Nositelé integrovaných nástrojů ITI provedou posouzení ne/souladu  

projektových záměrů s integrovanou strategií. 

o ZS ITI provedou hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, případně 

věcné hodnocení žádostí o podporu, podle kritérií, která schválil 

Monitorovací výbor IROP. 

o V případě CLLD provádí MAS podle stanovených kritérií kontrolu přijatelnosti 

a formálních náležitostí a věcné hodnocení. 

- Ve třetí fázi CRR přijímá vybrané integrované projekty a provádí závěrečné ověření 

způsobilosti projektů. 
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Odůvodnění  

Důvodem změny textu je aktualizace Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 

v programovém období 2014 - 2020 vydaná v listopadu 2015, ve které byly upřesněny postupy pro 

výběr integrovaných projektů. V návaznosti na tuto revizi zpracoval ŘO IROP systém pro hodnocení 

integrovaných projektů, který Monitorovací výbor IROP schválil na svém jednání 30. 11. 2015 a na 

jednání 23. 5. 2016 schválil jeho změnu. 

Odstraněn text 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

Vložen text 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Veřejné zakázky (PD IROP, str. 162) 

Odstraněn text 

Zadávací a výběrová řízení budou prováděna podle platné komunitární a národní legislativy. Právní 

úprava EU byla do národní legislativy transponována (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, oba ve znění pozdějších 

předpisů). Od podzimu roku 2013 probíhá intenzivní příprava nového zákona o veřejných zakázkách 

(NZVZ) za účelem přenesení obsahu tří nových směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 

2014/24/EU a 2014/25/EU do právního řádu ČR.  

Vložen text 

Veřejné zakázky jsou zadávány v souladu s platnou komunitární a národní legislativou. Od 1. 10. 2016 

je účinný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který přenesl obsah směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU do právního řádu ČR 

a nahradil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních 

smlouvách a koncesním řízení. Zákon o zadávání veřejných zakázek upravuje zadávání nadlimitních 

a podlimitních zakázek. Zadávání zakázek vyjmutých z působnosti zákona o zadávání veřejných 

zakázek upravuje Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020. 

Odůvodnění 

Změna je navržena z důvodu aktualizace skutečného stavu úpravy veřejných zakázek. 

Část 7.1 Příslušné orgány a subjekty (str. 160) 

Odstraněná tabulka  

Specifický cíl IROP 
Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné 

podpory 
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Specifický cíl IROP 
Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné 

podpory 

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility 

prostřednictvím modernizace a 

rozvoje síti regionální silniční 

infrastruktury navazující na síť TEN-T 

Nezakládá veřejnou podporu. 

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných 

forem dopravy 

Ve specifickém cíli 1.2 budou podpořeny zpravidla projekty 

nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.  

U opatření na podporu nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel 

veřejné hromadné dopravy včetně plnících stanic, terminálů veřejné 

hromadné dopravy a tarifních systémů veřejné hromadné dopravy 

Řídící orgán zváží využití existujících schémat povolené veřejné 

podpory (např. nařízení č. 1370/2007, GBER nebo SGEI), v případě, že 

je nebude možné využít, bude toto opatření podléhat oznámení záměru 

na Evropské komisi (tzv. notifikaci podpory). 

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení 

a řízení rizik a katastrof 
Nezakládá veřejnou podporu. 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti 

služeb, vedoucí k sociální inkluzi 

Ve specifickém cíli 2.1 bude poskytována služba obecného 

hospodářského zájmu na základě Rozhodnutí Komise č. EK 

2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 a nařízení č. 360/2012 ze dne 25. 

dubna 2012. 

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj 

existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání 

Ve specifickém cíli 2.2 bude poskytována podpora malého rozsahu „de 

minimis“ na základě nařízení č. 1407/2013. 

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro 

poskytování zdravotních služeb a 

péče o zdraví 

Ve specifickém cíli 2.3 bude poskytována služba obecného 

hospodářského zájmu na základě Rozhodnutí Komise č. EK 

2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011. 

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 

Ve specifickém cíli 2.4 budou podpořeny projekty nezakládající 

nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 

Část SC 2.4 podléhá oznámení záměru opatření Evropské komisi (tzv. 

notifikaci). 

SC 2.5 Snížení energetické 

náročnosti v sektoru bydlení 

Ve specifickém cíli 2.5 bude poskytována bloková výjimka na základě 

nařízení č. 651/2014 oddíl 7, článek 38 a 39. 

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje kulturního 

dědictví 

Ve specifickém cíli 3.1 bude poskytována bloková výjimka na základě 

nařízení č. 651/2014, oddíl 11, článek 53. 
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Specifický cíl IROP 
Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné 

podpory 

SC 3.2 Zvyšování efektivity a 

transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití 

a kvality systému IKT 

Nezakládá veřejnou podporu. 

SC 3.3 Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů územního 

rozvoje 

Ve specifickém cíli 3.3 budou podpořeny projekty nezakládající veřejnou 
podporu. Při naplnění definičních znaků veřejné podpory budou 
podpořeny projekty v souladu s nařízením č. 1407/2013 (projekty 
malého rozsahu „de minimis“). 

SC 4.1 Posílení komunitně vedeného 

místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských 

oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

Ve specifickém cíli 4.1 bude veřejná podpora řešena podle jednotlivých 

specifických cílů. 

SC 4.2 Posílení kapacit komunitně 

vedeného místního rozvoje za 

účelem zlepšení řídících a 

administrativních schopností MAS 

Ve specifickém cíli 4.2 budou podpořeny pouze projekty nezakládající 

veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 

SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a 

implementace programu 
Nezakládá veřejnou podporu. 

Doplněná tabulka 

Specifický cíl 

IROP 
Aktivita 

Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze 

zákazu veřejné podpory 

1.1 
 Rekonstrukce, 

modernizace či výstavba 
silnic 

V aktivitě budou podpořeny pouze projekty nezakládající 

veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 

1.2 

 Terminály 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

 Telematika 

 Bezpečnost 

 Cyklodoprava 

V aktivitách budou podpořeny pouze projekty nezakládající 

veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 

 Nízkoemisní vozidla 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 o 

veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a 

silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 

1107/70 

1.3 
 Zajištění adekvátní 

odolnosti 

 Posílení vybavení 

Ve specifickém cíli budou podpořeny pouze projekty 

nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 
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Specifický cíl 

IROP 
Aktivita 

Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze 

zákazu veřejné podpory 

základních složek IZS 

 Modernizace 
vzdělávacích a 
výcvikových středisek 

SFEU. 

2.1 

 Deinstitucionalizace 
sociálních služeb 

 Infrastruktura pro 
dostupnost a rozvoj 
sociálních služby 

Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 

SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 

závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním SOHZ 

 Sociální bydlení 

Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 

SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 

závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním SOHZ 

Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 

SFEU na podporu de minimis udílenou podnikům 

poskytujícím SOHZ 

V rámci aktivity mohou být podpořeny i projekty nezakládající 

veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU 

2.2 
 Výstavba, rekonstrukce a 

vybavení sociálních 
podniků 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 

108 SFEU na podporu de minimis 

2.3 

 Zvýšení kvality vysoce 
specializované péče 

 Zvýšení kvality návazné 
péče 

Rozhodnutí Komise č. EK 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 

2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 

závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním SOHZ 

 Deinstitucionalizace 
psychiatrické péče 

V aktivitě budou podpořeny pouze projekty nezakládající 

veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 

2.4 

 Podpora infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání 

 Podpora infrastruktury pro 
základní vzdělávání v ZŠ 

 Podpora infrastruktury 
škol a školských zařízení 
SŠ a VOŠ 

 Podpora infrastruktury pro 
celoživotní vzdělávání 
v klíčových kompetencích 
IROP 

 Podpora infrastruktury pro 
zájmové a neformální 
vzdělávání  

Ve specifickém cíli budou podpořeny pouze projekty 

nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 

SFEU. 

2.5 

 Snižování spotřeby 
energie zlepšením 
tepelných vlastností 
budov 

 Zařízení pro vytápění 
nebo přípravu teplé vody 

 Přechod na šetrné, 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem 
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Specifický cíl 

IROP 
Aktivita 

Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze 

zákazu veřejné podpory 

ekologické zdroje 

3.1 

 Revitalizace souboru 
vybraných památek 

 Zefektivnění ochrany a 
využívání sbírkových a 
knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

3.2 

 eGovernment 

 Kybernetická bezpečnosti 

 Specifické informační a 
komunikační systému a 
infrastruktura 

Ve specifickém cíli budou podpořeny pouze projekty 

nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 

SFEU. 

3.3 

 Pořízení územních plánů 

 Pořízení regulačních 
plánů, nenahrazujících 
územní rozhodnutí 

 Pořízení územních studií 

Ve specifickém cíli 3.3 budou podpořeny projekty 

nezakládající veřejnou podporu.  

Při naplnění definičních znaků veřejné podpory budou 

podpořeny projekty v souladu s nařízením Komise (EU) č. 

1407/2013 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de 

minimis. 

4.1 
Aktivity splňující stanovené 

cíle SCLLD 

Ve specifickém cíli 4.1 bude veřejná podpora řešena podle 

jednotlivých specifických cílů. 

4.2 

 Přípravné podpůrné 
činnosti 

 Provozní činnosti 

 Animační činnosti 

Ve specifickém cíli budou podpořeny pouze projekty 

nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 

SFEU. 

5.1 

 Řízení, implementace a 
monitorování programu 

 Podpora administrativních 
kapacit 

 Podpora žadatelům a 
příjemcům 

 Publicita a propagace 

Ve specifickém cíli budou podpořeny pouze projekty 

nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 

SFEU. 

Odůvodnění 

Úprava s odrazem všech navrhnutých změn v oblasti veřejné podpory u jednotlivých aktivit. Nastavení 

veřejné podpory rozepsáno podle aktivit s uvedením konkrétního použitého předpisu Evropské unie, 

podle které bude podpora poskytnuta. 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 
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c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování.  
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Návrh revize PD IROP – 8. Koordinace mezi fondy, EZFRV, 
ENRF a dalšími unijními a vnitrostátními finančními nástroji 
a s EIB 

Revidovaná část  8.1 Koordinační mechanismy 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 6 písm. a) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna  Oznámení  

13. Alternativní zdroje paliv v dopravě 

Odstraněn text 

- Komplementární vazba TC 7 podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na 

silniční síti (PO 1 v IROP a PO 2 v OP D), kdy v OP D bude podporována výstavba plnicích 

stanic s alternativními palivy na silniční síti, která bude sloužit všem jejím uživatelům. V IROP 

bude podporován nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob a výstavba 

plnicích a dobíjeních stanic jako navazující infrastruktury pro uvedená vozidla.  

- Komplementární vazba, kdy IROP bude navazovat na OP PIK v TC 4 (PO A IROP a PO C OP 

PIK) zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy 

(elektromobilita silničních vozidel). 

Vložen text 

- Komplementární vazba TC 7 podpora nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel pro 

přepravu osob (PO 1 v IROP, PO 2 v OP D, PO 2 OP Praha a PO 3 OP PIK). 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 

  



 

82 

 

Návrh revize PD IROP – 12. Samostatné prvky 

Revidovaná část  12.2 Výkonnostní rámec pro operační program 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 2 písm. b) v) 

Kategorie změny  Podstatná změna Rozhodnutí 

Tabulka 28 Výkonnostní rámec operačního programu rozdělený podle fondu a kategorie 

regionů (shrnující tabulka) 

Původní tabulka 

Prioritní 

osa 
Fond 

Kategorie 

regionů 
ID 

Indikátor nebo 

klíčový krok 

provádění 

Měrná 

jednotka 

Milník pro rok 

2018 
Konečný cíl 

PO 1 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

-  

Celkové 

certifikované 

způsobilé výdaje 

EUR 501 260 252,4 1 844 877 035,0 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

-  

Celkové 

certifikované 

způsobilé výdaje 

EUR 556 891 391,0 2 049 626 184,0 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 53 01 

Počet 

podpořených 

bytů pro sociální 

bydlení 

Bytové 

jednotky 
1 000 5 000 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 00 00 

Počet 

podpořených 

vzdělávacích 

zařízení 

Zařízení 134 1 341 

PO 3 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony  

-  

Celkové 

certifikované 

způsobilé výdaje 

EUR 

248 619 777,7 915 039 476,5 

Více 

rozvinuté 

regiony 

13 123 086,6 48 299 224 

PO 3 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

9 02 00 

Počet územních 

plánů, 

regulačních plánů 

a územních studií 

Dokumenty 134 1 109 

PO 4 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

-  

Celkové 

certifikované 

způsobilé výdaje 

EUR 111 416 793,4 410 066 992,0 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

CO01 

Počet podniků 

pobírajících 

podporu 

Podniky 134 383 

PO 3 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 
3 05 00 

Počet pořízených 

informačních 

systémů 

Počet IS 

28,57 96,59 

Více 

rozvinuté 

regiony 

1,43 7,43 
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Upravená tabulka 

Prioritní 

osa 
Fond 

Kategorie 

regionů 
ID 

Indikátor nebo klíčový 

krok provádění 

Měrná 

jednotka 

Milník pro rok 

2018 
Konečný cíl 

PO 1 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

-  
Celkové certifikované 

způsobilé výdaje 
EUR 298 565 239,2 1 844 877 035,0 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

-  
Celkové certifikované 

způsobilé výdaje 
EUR 

323 588 113,7 
 

2 049 626 184,0 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 53 

01 

Počet podpořených bytů 

pro sociální bydlení 

Bytové 

jednotky 
500 5 000 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

5 00 

00 

Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 
Zařízení 134 1 550 

PO 3 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony  

-  
Celkové certifikované 

způsobilé výdaje 
EUR 

137 161 131,2 915 039 476,5 

Více 

rozvinuté 

regiony 

7 625 319,6 48 299 224 

PO 3 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

9 02 

00 

Počet územních plánů, 

regulačních plánů a 

územních studií 

Dokument

y 
45 255 

PO 4 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

-  
Celkové certifikované 

způsobilé výdaje 
EUR 64 740 002,6 410 066 992,0 

PO 1 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

7 23 

00 

(CO14

) 

Celková délka 

rekonstruovaných, nebo 

modernizovaných silnic 

km 104  729  

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

1 00 

00 

(CO01

) 

Počet podniků 

pobírajících podporu 
Podniky 55 383 

PO 2 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

3 24 

01 

(CO31

) 

Počet domácností 

s lépe klasifikovanou 

spotřebou energie  

Domácnos

ti 
28 252 123 000 

PO 3 EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 3 05 

00 

Počet pořízených 

informačních systémů 
Počet IS 

28,73 96,59 

Více 

rozvinuté 

regiony 

2,21 7,43 

Odůvodnění: 

Cílová hodnota finančního indikátoru v PO 1 a PO 3 zohledňuje přesun volné alokace z PO 3, SC 3.3 

do PO 1, SC 1.2. 

ŘO IROP předpokládal z důvodu komplexnosti programu pomalejší tempo čerpání a proto finanční 

milníky chtěl nastavit na minimální možnou míru. Při výpočtu finančních milníků vycházel z chybné 

premisy, že jejich výše musí přinejmenším odpovídat celému limitu N+3 pro rok 2018 bez odečtení 

počáteční a ročních předběžných plateb. Z toho důvodu chce ŘO IROP finanční milníky snížit na 

minimální možnou hranici.  
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Návrh revize PD IROP – příloha č. 1 Synergie, 
komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a 
ostatními operačními programy 

Revidovaná část  
Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy 

koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 6 písm. a) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna  Oznámení  

Úspory energie 

Odstraněn text 

Budovy se čtyřmi a více byty 

Vložen text  

Typy příjemců: 

- v případě dotace: příjemci jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových 

jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících, bytová družstva jako správci bytových domů 

podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových 

družstev budovy se čtyřmi a více byty. 

- v případě finančního nástroje: konečnými příjemci jsou vlastníci bytových domů a společenství 

vlastníků bytových jednotek, bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 

311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstev; budovy 

se čtyřmi a více byty příjemcem je správce fondu fondů/správce finančního nástroje podle 

výsledků ex-ante posouzení finančního nástroje. 

Odůvodnění 

Předmětem změny je umožnění podpory projektů ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické 

náročnosti v sektoru bydlení pro bytové domy, které jsou ve spoluvlastnictví bytového družstva 

a fyzických osob v případech, kdy vlastnický podíl bytového družstva přesahuje 50 %. Majetek řady 

bytových družstev v České republice je převáděn do osobního vlastnictví. Podle zákona č. 311/2013 

Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstev je možné v případě 

převodu majetku bytového družstva do osobního vlastnictví založit společenství vlastníků jednotek až 

v době, kdy vlastnický podíl bytového družstva klesne pod 50 %. V případě řady bytových domů 

existuje oprávněný předpoklad, že do konce tohoto programového období nepoklesne vlastnický podíl 

bytového družstva pod 50 %, což by pro vlastníky těchto objektů představovalo překážku v získání 

podpory na energeticky úsporná opatření.  

Touto změnou dojde k rozšíření potenciálních příjemců podpory ve specifickém cíli 2.5 až o jednu 

desetinu. 
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Alternativní zdroje paliv v dopravě 

Odstraněn text 

- dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje 

a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou 

provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 

základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  

Upravený text 

- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje 

a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné 

dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.  

 

Integrované dopravní systémy a udržitelná mobilita 

Odstraněn text  

- dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje 

a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou 

provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 

základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  

Upravený text 

- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje 

a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné 

dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.  

Vložen text 

Vložena komplementární vazba mezi IROP a OP PPR. 

Odůvodnění 

Předmětem změny je odstranění duplicity ve výčtu typů příjemců. Dopravce ve veřejné linkové 

dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, musí být ve specifickém cíli 1.2 IROP vždy 

subjektem zajišťujícím dopravní obslužnost na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících (viz část kapitoly 2.1.7.1 věnované aktivitě Nízkoemisní vozidla, kde Programový dokument 

IROP uvádí, že se podporují projekty subjektů, které zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné 

služby). 

Změna zároveň odstraňuje nesprávně zúžené pojetí „soukromých“ dopravců ve veřejné dopravě. Tito 

dopravci provozující v České republice veřejnou dopravu prostřednictvím silničních vozidel (autobusů) 
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a drážních vozidel městské dopravy (tramvají, trolejbusů) vykonávají svoji činnost na základě 

uzavřené smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (o závazku veřejné služby) podle 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, nebo podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 

v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 

Odstraněn je také úzký pojem „veřejná linková doprava“, kterým zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, rozumí prakticky pouze veřejnou autobusovou dopravu (veřejná linková doprava je 

pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase silniční dopravní cesty, při kterém cestující 

vystupují a nastupují na předem určených zastávkách a při kterém jsou přepravní služby nabízeny 

podle předem vyhlášených podmínek a jsou poskytovány k uspokojování přepravních potřeb). 

Předmětem podpory v aktivitě Vozidla ve specifickém cíli 1.2 IROP je však také podpora subjektů 

provozujících veřejnou drážní osobní dopravu na dráze tramvajové nebo trolejbusové podle zákona 

č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

Odstraněn text  

- synergie s OP PPR 

Upravený text 

- komplementarita s OP PPR 

Odůvodnění 

Sesouladění s OP PPR, který má u oblasti Integrované dopravní systémy a udržitelná mobilita 

uvedenu jen komplementaritu k PD IROP. 

Efektivní veřejná správa 

Odstraněn text 

… s rozšířenou působností 

Odůvodnění 

Programový dokument IROP byl schválen s omezeným okruhem příjemců obcemi s rozšířenou 

působností. Pouze tento okruh příjemců nemůže vyčerpat alokaci daného cíle, která byla původně 

navržena pro širší okruh příjemců, tedy pro všechny obce. Odbor územního plánování MMR má při 

své činnosti k SC 3.3 zpětnou vazbu z území a je možné konstatovat, že zájem o realizaci projektů ve 

SC 3.3 je velký zejména mezi malými obcemi mimo ORP – v CLLD.  

Z tohoto důvodu je třeba rozšířit okruh příjemců o všechny obce bez ohledu na velikost. Navrhovaná 

změna splní požadavek uvedený v Dohodě o partnerství v potřebách rozvoje, tj. zkvalitní územní 

připravenosti prostřednictvím dokumentů územního rozvoje obcí.  

Vzdělávání a celoživotní učení 

Doplněn text 

… mateřské školy,… 
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Odůvodnění 

Zacílení investic pomocí územní dimenze v akčních plánech rozvoje vzdělávání pro oblast 

předškolního vzdělávání. Tento požadavek vznesen zástupci EK na 3. jednání MV IROP dne 30. 11. 

2015.  

Územní dimenze a akční plány vzdělávání pomohou identifikovat prioritní investiční záměry a dojde 

tak k efektivnějšímu zacílení investic do rozvoje infrastruktury mateřských škol v místech, kde byla tato 

potřeba v území identifikována v rámci tvorby akčních plánů rozvoje vzdělávání.  

 

Komunitně vedený místní rozvoj  

Doplněn text 

Doplněna identifikovaná synergická a komplementární vazba v rámci komunitně vedeného místního 

rozvoje mezi OP ŽP, IROP, OPZ a PRV.  

Sociální podnikání  

Odstraněn text 

Sociální podniká v Praze (ESF intervence) bude spojeno s činností kulturně komunitních center.  

Vložen text 

Vložena komplementární vazba mezi OP PPR.  

 

Úspory energie  

Doplněn text 

Doplněn specifický cíl 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov OP 

ŽP. 

 

Vysokorychlostní přístup k internetu  

Odstraněn text 

Cílové území: Prioritně oblasti, ve kterých neexistuje žádný provozovatel sítě pro vysokorychlostní 

přístup k internetu umožňující zajišťování služby reálnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s a není 

pravděpodobné, že by v ní do tří let nějaký poskytovatel vybudoval infrastrukturu pro poskytování této 

služby. Výjimečně a pouze v odůvodněných případech na základě předem stanovených kritériích 

bude možné poskytnout podporu i v oblastech, ve kterých existuje jeden provozovatel sítě 

vysokorychlostního přístupu k internetu zajišťující poskytování služby reálnou rychlostí alespoň 30 

Mbit/s a není pravděpodobné, že by v ní do tří let jiný podnikatel vybudoval infrastrukturu pro 

poskytování této služby. 
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Typy příjemců: Podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost. Podporovány 

budou tudíž i velké, neboť celospolečenské přínosy a související pozitivní multiplikační efekty v rámci 

podpory rozšiřování všeobecné dostupnosti vysokorychlostního přístupu k internetu jednoznačně 

převažují nad případnými negativními důsledky, které by mohly vzniknout podporováním velkých 

podniků. Tyto aktivity musí zároveň být v souladu i s politikou vlády ČR vztahující se k zavádění 

vysokorychlostního přístupu k internetu a jejím formám, tudíž ze soutěže projektů nelze vylučovat ani 

příslušné státní podniky prosazující tyto vládní priority. Rozumí se rovněž, že s ohledem na vysoké 

investiční nároky na výstavbu sítí a na nutnost tyto náklady předfinancovat, a dále s ohledem na 

značnou technologickou a procesní náročnost zajištění provozu podpořených sítí a v neposlední řadě 

i s ohledem na zajištění udržitelnosti projektu, nebude možné takové investice vygenerovat bez 

významné participace velkých podniků. Budování finančně náročných vysokorychlostních sítí velkými 

podniky v kombinaci s povinným umožněním přístupu do těchto sítí ostatním zájemcům o poskytování 

služeb přístupu k internetu o požadovaných rychlostech zakládá předpoklad následného vstupu 

nových subjektů na trh a budoucího rozvoje konkurenčního prostředí při maximálním využití 

realizovaných investic. S ohledem na současnou praxi budování sítí lze však předpokládat výrazné 

zapojení MSP na straně zhotovitelů přípravných, výkopových a stavebních prací, které budou tvořit 

výraznou položku v nákladech podpořených projektů. Vybudovaná infrastruktura pro vysokorychlostní 

přístup k internetu rovněž významně podpoří poptávku po produktech a službách MSP. 

Doplněn text 

Typy příjemců: Podnikatelé v elektronických komunikacích  

Cílové území: Prioritně tzv. bílé, případně i šedé, oblasti na území ČR (bez území hl. města Prahy) 

 

Efektivní veřejná správa  

Odstraněn text 

Nastavení a rozvoj jednotného systému vzdělávání pracovníků veřejné správy, zajištění specifických 

vzdělávacích a výcvikových programů zvyšujících výkonnost a kvalifikaci pracovníků, mimo jiné 

i v oblasti boje proti korupci, pokročilého zacházení s ICT, v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

územního plánování, měkkých dovedností apod. 

Dokončení podpory plošného procesního modelování agend pro přímý a přenesený výkon státní 

správy a realizace doporučených změn. 

Využívání analytických a evaluačních kapacit ve veřejné správě a justici. 

Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi veřejnou správou a občany mimo jiné prostřednictvím 

propagačních a popularizačních aktivit, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými 

potřebami, ke službám a informacím veřejné správy, podpora publikace relevantních dat a informací, 

i na principu „open data“. 

Nastavení a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů včetně jednotného systému přijímání, 

hodnocení a odměňování pracovníků veřejné správy, zvýšení atraktivity veřejné správy jako 

zaměstnavatele. 

Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení. 
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Specifický cíl je rovněž provázán se SC 3.3 IROP a zaměřuje se na zajištění specifických 

vzdělávacích a výcvikových programů zvyšujících výkonnost a kvalifikaci pracovníků, mimo jiné 

v oblasti územního plánování ve SC 3.3 IROP (zaměstnanci úřadů územního plánování). Bez 

kvalifikovaných zaměstnanců zajišťujících pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje by 

zavedení těchto dokumentů jako součást veřejné správy bylo velmi zdlouhavé a popíralo by efektivitu 

územně plánovacích nástrojů. 

Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních plánů bude směřována na obce 

s rozšířenou působností, v případě územních studií na správní obvod obce s rozšířenou působností. 

Doplněn text 

Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních 

a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici  

Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem 

k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám 

a informacím veřejné správy  

Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního 

managementu  

Využití nástrojů efektivního řízení a rozvoje lidských zdrojů za účelem profesionalizace a personální 

stabilizace zaměstnanců státní služby  

Realizace vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů 

ve veřejné správě, včetně vzdělávacích programů v oblasti územního plánování.  

Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě:  

Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon 

státní správy a následná realizace doporučených změn;  

Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem 

k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, 

alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu 

a efektivnímu fungování právního státu  

Profesionalizace státní služby 

Podpora pořízení a zpracování územních plánů, regulačních plánů a územních studií bude směřována 

na obce, v případě územních studií krajiny na správní obvod obce s rozšířenou působností. 

 

Řízení rizik s ohledem na změny klimatu  

Odstraněn text 

Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl, sloužících povodňové ochraně; 

analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření; 

budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 

lokální i celostátní úrovni;  
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digitální povodňové plány; 

vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových 

metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných havárií. 

Typy příjemců 

- státní organizace,  

- školy a školská zařízení 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

- podnikatelské subjekty, 

- obchodní společnosti a družstva, 

- fyzické osoby podnikající 

Odstraněn mechanismus koordinace memorandum o spolupráci MMR a MŽP na koordinaci IROP 

a OP ŽP.  

Doplněn text 

Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně 
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření budování, rozšíření 
a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní 
úrovni, 

Digitální povodňové plány Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro 

tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných 

chemických havárií 

Typy příjemců  

- NNO (obecně prospěšné organizace, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky); 

- Městské části hl. m. Prahy 

 

Sociální začleňování a boj s chudobou  

Doplněn text 

Doplněn nový specifický cíl 2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro 

rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování OPZ. 

Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory), zdravotnických služeb, psychiatrické péče, zařízení ústavní péče 

pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů 

péče,  

Rozvoj nových modelů služeb obecného zájmu, (rozvoj sociálních služeb, rozvoj sociálně-zdravotních 

služeb, služeb na podporu zdraví a snížení nerovností ve zdraví, rozvoj služeb na podporu rodin a dětí 

apod.);  

Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných 

služeb;  
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SC 2.2.1:   
Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální začleňování 

 

Zdravotnické služby a péče o zdraví  

Odstraněn text 

SC 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších 

navazujících služeb podporujících sociální začleňování. 

SC 2.2.2 Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou 

podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí 

Doplněn text 

SC 2.2.2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče 

do komunity. 

Zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována 

nebo byla poskytována v nedostatečném objemu, včetně péče ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta.  

Vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdraví zaměřených na tvorbu a realizace programů 

podpory zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin.  

Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče, 

rozvoj nových služeb komunitního typu,  

ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro 

identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele. 

Typy příjemců: zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, 

OSS (zejména MPSV, MZdr., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), NNO, 

zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace, atd.  

Cílové území – některé aktivity plánovány na celou ČR, jiné především na sociálně vyloučené lokality.  

Odstraněn text 

Aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu, jako jsou tvorba metodik zdravého životního 

stylu, poradenské služby, realizace a vyhodnocení programů ochrany veřejného zdraví, 

screeningových programů, programů na podporu determinant zdraví a programů podpory zdravého 

životního stylu, včetně vzdělávání pracovníků ochrany a podpory zdraví a pracovníků, kteří se 

zabývají podporou zdravého životního stylu; 

Aktivity na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity jako je tvorba a realizace 

vzdělávacích programů pro pracovníky poskytovatelů psychiatrické péče a osoby zapojené do 

procesu reformy psychiatrické péče a informační a destigmatizační programy na podporu duševního 

zdraví a života bez závislosti; 
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Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly 

v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a oborech 

s nedostatečným pokrytím péče. 

Uvedení specifických území, na které bude podpora cílena.  

V souladu s čl. 96 (1); (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této investiční 

priority na celé území České republiky tak, aby mohly být problémy sociálního vyloučení a boje 

s chudobou řešeny systémově v rámci celé ČR. Zároveň budou investice zaměřeny zejména na 

území s nedostatečným pokrytím kvalitních služeb a území s žádnou či nízkou nabídkou sociální 

práce, terénních a ambulančních služeb či služeb komunitního typu. Dostupnost sociálních služeb je 

v Česku územně diferencovaná, lepší dostupnost je v městských aglomeracích, horší v periferních 

regionech. Snížit nerovnosti ve zdraví je též třeba primárně ve vybraných lokalitách a regionech. 

Projekty na podporu prevence nemocí a podporu zdraví a vytvoření moderní, funkční a udržitelné sítě 

péče o duševní zdraví budou realizovány jak v urbanizovaných, tak i stabilizovaných a periferních 

oblastech České republiky. V případě projektů zaměřených na reformu psychiatrické péče bude 

podporovaný typ aktivit odpovídat charakteru území a převážná část z nich bude realizována 

v urbanizovaných a stabilizovaných oblastech – nicméně určujícím prvkem zde bude realizace 

projektů v rámci IROP, na které jsou aktivity vázány. Intervence v periferních oblastech lze očekávat 

jednak v případě projektů spojených s reformou psychiatrické péče, a to vzhledem k lokalizaci zařízení 

poskytujících tuto péči, a dále u projektů zaměřených na vyrovnání rozdílů ve zdraví (terénní služby). 

Zde se očekává realizace vybraných projektů v sociálně vyloučených oblastech a periferních 

oblastech (služba zdravotně sociálního pomocníka, podpora vyloučených osob v přístupu k péči 

apod.). Avšak i v případě projektů zaměřených na vyrovnávání rozdílů ve zdraví budou podporovány 

stabilizované oblasti. Programy na podporu zdravého životního stylu budou opět mít národní charakter 

bez výrazné regionální nebo územní dimenze. Určujícím prvkem zde budou primárně epidemiologická 

data a analýza zdravotního stavu obyvatelstva, nikoliv charakter území.  

Identifikace typů příjemců 

poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS (zejména MPSV, 

MZdr., MS a MV a jimi řízené/zřízené organizace, Úřad vlády ČR), NNO, zaměstnavatelé, školy 

a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce, profesní organizace, atd. Odstraněn typ příjemců 

„poskytovatelé služeb“.  

Vzdělávání a celoživotní učení  

Doplněn text 

Doplněna identifikovaná synergická a komplementární vazba s OPZ. 

Návštěvnická infrastruktura 

Odstraněn text 

Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí 
s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské 
krajiny 
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Podopatření Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů 

Vložen text 

Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou 

 

Migrační prostupnost dopravní infrastruktury  

Odstraněn text 

Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T:  

Modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-

T, Rekonstrukce a modernizace silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T, Výstavba obchvatů 

a přeložek 

Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 

živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. 

Podpora projektů k zajištění migrační prostupnosti pro velké savce na silnicích a dálnicích je omezena 

na stávající infrastrukturu již financovanou z evropských fondů. 

Doplněn text 

V rámci Operačního programu Doprava budou podporovány investice do silnic celostátního významu 

mimo síť TEN-T, na které by měly navazovat intervence do návazných silnic II. a III. třídy. 

 V rámci Operačního programu Doprava budou podporovány investice do silniční sítě TEN-T, 

na které by měly navazovat intervence do návazných silnic II. a III. třídy. 

 Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování 

úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. Vytváření, regenerace či 

posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 

 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních 

funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) 

zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. 

 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 

povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu 

 

Program Nová zelená úsporám 

Odstraněn text 

Budovy se čtyřmi a více byty 
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Program PANEL 2013+ 

Odstraněn text 

Budovy se čtyřmi a více byty 

 

Vazby mezi IROP a programy EÚS  

Doplněn text 

Doplněny vazby mezi IROP a Programem Interreg V-A ČR-PL, Programem spolupráce ČR – 

Bavorsko cíl EÚS 2014 – 2020, Programem spolupráce ČR – Sasko 2014 – 2020, Programem 

spolupráce AT-CZ 2014 – 2020 a Programem spolupráce SK-CZ 2014 – 2020.  

Odůvodnění 

V průběhu implementace operačních programů v ČR dochází k nastavování a definování nových 

vazeb, případně k takovým revizím stávajících vazeb, které jsou relevantní z hlediska naplňování cílů 

programu, potažmo Dohody o partnerství. Hlavním důvodem těchto změn a úprav jsou změny 

(aktualizace) programů, nově vzniklé programy (většinou národní) a potřeba sledování nových vazeb 

vyplývajících z průběhu implementace (např. vazba CLLD). 

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Návrh revize PD IROP – příloha č. 7 Koordinační 
mechanismus pro oblast veřejné správy 

Revidovaná část  
Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné 

správy 

Odkaz na článek 96 odst. 2 
obecného nařízení č. 1303/2013 

čl. 96 odst. 6 písm. a) 

Kategorie změny  Nepodstatná změna Oznámení 

 

Příloha č. 7 Programového dokumentu IROP Koordinační mechanismus pro oblasti veřejné správy 

byla revidována z důvodu aktualizace přílohy ze strany OP Zaměstnanost.  

Veškeré provedené změny jsou odrazem aktualizací a revizí ze strany OP Zaměstnanost a uvedení 

do souladu v rámci koordinačních mechanismů mezi operačními programy.  

Očekávaný dopad změny na strategii 

Navrhovaná změna nemá dopad na strategii operačního programu 

a. Dopady na cíle programu 

Navrhovaná změna nemá dopad na cíle programu.  

b. Dopady na finanční a věcné indikátory 

Navrhovaná změna nemá dopad na finanční a věcné indikátory. 

c. Dopady na milníky 

Navrhovaná změna nemá dopad na milníky 

Dopad na finanční tabulky 

Navrhovaná změna nemá dopad na plán financování. 
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Návrh revize PD IROP – Přehled investiční strategie operačního programu 

Tabulka 229: Přehled investiční strategie operačního programu 

Prioritní 

osa 
Fond 

Podpora Unie 

(EUR) 

Podíl celkové 

podpory Unie 

operačnímu 

programu 

Tematický 

cíl 

Investiční 

priority 

Specifické cíle odpovídající 

investiční prioritě 

Společné a specifické programové indikátory 

výsledků, pro které byl stanoven cíl 

1 EFRR 

945 062 951 20,36 

7 

7 b) 

1.1 Zvýšení regionální mobility 

prostřednictvím modernizace a 

rozvoje sítí regionální silniční 

infrastruktury navazující na síť 

TEN-T 

- Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut 

511 846 344 11,02 7 c) 
1.2 Zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy 

- Podíl veřejné osobní dopravy na celkových 

výkonech v osobní dopravě 

- Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

150 551 052 3,24 5 5 b) 
1.3 Zvýšení připravenosti k 

řešení a řízení rizik a katastrof 

- Počet exponovaných území s nedostatečnou 

připraveností složek IZS 

- Připravenost složek IZS 

2 EFRR 

337 812 752 7,28 

9 

9 a) 

2.1 Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí k 

sociální inkluzi 

- Kapacita služeb a sociální práce 

- Průměrný počet osob využívajících sociální 

bydlení 

25 522 658 0,55 9 c) 

2.2 Vznik nových a rozvoj 

existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

- Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším 

vzděláním 

283 518 885 6,11 9 a) 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro 

poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví 

- Kapacity modernizované vysoce 

specializované a návazné zdravotní péče 

- Průměrná délka hospitalizace v institucích 

dlouhodobé psychiatrické péče 
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Prioritní 

osa 
Fond 

Podpora Unie 

(EUR) 

Podíl celkové 

podpory Unie 

operačnímu 

programu 

Tematický 

cíl 

Investiční 

priority 

Specifické cíle odpovídající 

investiční prioritě 

Společné a specifické programové indikátory 

výsledků, pro které byl stanoven cíl 

583 552 125,84 12,57 10 10 

2.4 Zvýšení kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení 

- Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací 

systém 

- Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním 

zařízení 

511 775 835,00 11,02 4 4 c) 
2.5 Snížení energetické 

náročnosti v sektoru bydlení 
- Konečná spotřeba energie domácností v ČR 

3 EFRR 

425 278 328 9,16 6 6 c) 

3.1 Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví 

- Podíl zpřístupněných a zefektivněných 

podsbírek a fondů 

- Počet návštěv kulturních památek 

a paměťových institucí zpřístupněných za 

vstupné 

330 247 845 7,12 2 2 c) 

3.2 Zvyšování efektivity a 

transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje 

využití a kvality systémů IKT 

- Počet elektronických podání učiněných 

prostřednictvím Czech Point, ISDS,PVS 

a agendových portálů 

7 092 124,67 0,15 11 11 

3.3 Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů 

územního rozvoje 

- Plocha území pokrytá územním plánem, 

regulačním plánem a územní studií 

4 EFRR 303 932 245 6,55 9 9 d) 

4.1 Posílení komunitně 

vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života 

ve venkovských oblastech a 

aktivizace místního potenciálu 

- Podíl veřejné osobní dopravy na celkových 

výkonech v osobní dopravě 

- Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

- Kapacita služeb a sociální práce 

- Počet exponovaných území s nedostatečnou 

připraveností složek IZS 

- Průměrný počet osob využívajících sociální 
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Prioritní 

osa 
Fond 

Podpora Unie 

(EUR) 

Podíl celkové 

podpory Unie 

operačnímu 

programu 

Tematický 

cíl 

Investiční 

priority 

Specifické cíle odpovídající 

investiční prioritě 

Společné a specifické programové indikátory 

výsledků, pro které byl stanoven cíl 

bydlení 

- Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším 

vzděláním 

- Průměrná délka hospitalizace v institucích 

dlouhodobé psychiatrické péče 

- Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací 

systém 

- Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním 

zařízení 

- Počet návštěv kulturních památek a 

paměťových institucí zpřístupněných za 

vstupné 

- Podíl zpřístupněných a zefektivněných 

podsbírek a fondů 

- Plocha území pokrytá územním plánem, 

regulačním plánem a územní studií 

85 631 397 1,85 9  

4.2 Posílení kapacit komunitně 

vedeného místního rozvoje za 

účelem zlepšení řídících a 

administrativních schopností 

MAS 

- Míra úspěšnosti projektových žádostí 

5 EFRR 138 874 827 2,99 - - 
5.1 Zajištění kvalitního řízení a 

implementace programu 

- Počet trvale zaměstnaných pracovníků 

implementační struktury 

- Míra čerpání prostředků programu 
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Návrh revize PD IROP – Finanční tabulky 

Tabulka 18A Plán financování (čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. d) bod ii) nařízení č. 1303/2013) 

Prioritn

í osa 
Fond 

Katego-

rie 

regionů 

Základ pro 

výpočet 

podpory 

Unie 

Podpora  

Unie 

Příspěvek 

členského 

státu 

Orientační rozdělení 

příspěvku členského 

státu 

Financování 

celkem 

Míra spolu-

financo-

vání 

Pro 

informac

i 

 

Příspěvk

y EIB 

Hlavní příděl (finanční 

prostředky celkem minus 

výkonnostní rezerva) 

Výkonnostní rezerva Podíl 

výkonnost

ní rezervy 

(podpora 

Unie) na 

celkové 

unijní 

podpoře 

Financová

ní 

z  vnitrostá

tních 

veřejných 

zdrojů 

Financová

ní 

z  vnitrost

átních 

soukromý

ch zdrojů 

Podpora 

Unie 

Příspěvek 

členského 

státu 

Podpora 

Unie 

Příspěvek 

členského 

státu
 
 

    (a) 
(b) = (c) + 

(d)) 
(c) (d)  (e) = (a) + (b) 

(f) = (a)/(e) 

(2) 
(g) (h)=(a)-(j) 

(i) = (b) – 

(k) 
(j) 

(k)= (b) * 

((j)/(a)) 

(l) =(j)/(a) 

*100 

Priorit

ní osa 

1 

EFR

R 

Méně 

rozvinu

té 

regiony 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

1 607 460 

347 

283 669 

473 

270 120 

599 

13 548 

874 

1 891 129  

820 
85% - 

1 508 021 

409 

266 121 

425 

99 438 

938 

17 548 

048 
6,19 

Priorit

ní osa 

2 

EFR

R 

Méně 

rozvinu

té 

regiony 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

1 742 182 

256 

307 443 

928 

216 931 

694 

90 512 

234 
2 049 626 185 85% - 

1 634 409 

300 

288 425 

171,00 

107 772 

956 

19 018 7

57,00 
6,19 

Priorit

ní osa 

3 

EFR

R 

Méně 

rozvinu

té 

regiony 

Celkové 

způsobilé 

výdaje  

738 468 

686 

130 318 

005 

122 813 

092 
7504913 868 786 691 85% 

- 

692 786 

351 

122 256 

416 

45 682 

335 

8 061 

589 
6,19 

Více Celkové 24 149 24 149 24 149 0 48 299 224 50% 22 700 22 700 1 448 1 448 6,00 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
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Prioritn

í osa 
Fond 

Katego-

rie 

regionů 

Základ pro 

výpočet 

podpory 

Unie 

Podpora  

Unie 

Příspěvek 

členského 

státu 

Orientační rozdělení 

příspěvku členského 

státu 

Financování 

celkem 

Míra spolu-

financo-

vání 

Pro 

informac

i 

 

Příspěvk

y EIB 

Hlavní příděl (finanční 

prostředky celkem minus 

výkonnostní rezerva) 

Výkonnostní rezerva Podíl 

výkonnost

ní rezervy 

(podpora 

Unie) na 

celkové 

unijní 

podpoře 

Financová

ní 

z  vnitrostá

tních 

veřejných 

zdrojů 

Financová

ní 

z  vnitrost

átních 

soukromý

ch zdrojů 

Podpora 

Unie 

Příspěvek 

členského 

státu 

Podpora 

Unie 

Příspěvek 

členského 

státu
 
 

    (a) 
(b) = (c) + 

(d)) 
(c) (d)  (e) = (a) + (b) 

(f) = (a)/(e) 

(2) 
(g) (h)=(a)-(j) 

(i) = (b) – 

(k) 
(j) 

(k)= (b) * 

((j)/(a)) 

(l) =(j)/(a) 

*100 

rozvinu

té 

regiony 

způsobilé 

výdaje 

612 612 612 635 635 977 977 

Priorit

ní osa 

4 

EFR

R 

Méně 

rozvinu

té 

regiony 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

389 563 

642 

20 503 

350 
9 917 789 

10 585 

561 
410 066 992 95% - 

365 464 

886 

19 234 9

94,00 

24 098 

756 

1 268 35

6,00 
6,19 

Priorit

ní osa 

5 

EFR

R 

Méně 

rozvinu

té 

regiony 

Celkové 

způsobilé 

výdaje  

138 874 

827 

24 507 

323 

24 507 

323 
0 163 382 150 85% - 

138 874 

827 

24 507 3

23,00 
   

Celke

m 

EFR

R 

Méně 

rozvinu

té 

regiony 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

4 616 549 

758 

766 442 

080 

644 290 

498 

122 151 

582 
5 382 991 838 85,76% - 

4 339 556 

773 

720 545 

330,00 

276 992 

985 

45 896 7

50,00 
6,00% 

Celke

m 

EFR

R 

Více 

rozvinu
 

24 149 

612 

24 149 

612 

24 149 

612 
0 48 299 224 50,00% - 22 700 

635 

22 700 6

35,00 

1 448 

977 

1 448 97

7,00 
6,00% 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
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Prioritn

í osa 
Fond 

Katego-

rie 

regionů 

Základ pro 

výpočet 

podpory 

Unie 

Podpora  

Unie 

Příspěvek 

členského 

státu 

Orientační rozdělení 

příspěvku členského 

státu 

Financování 

celkem 

Míra spolu-

financo-

vání 

Pro 

informac

i 

 

Příspěvk

y EIB 

Hlavní příděl (finanční 

prostředky celkem minus 

výkonnostní rezerva) 

Výkonnostní rezerva Podíl 

výkonnost

ní rezervy 

(podpora 

Unie) na 

celkové 

unijní 

podpoře 

Financová

ní 

z  vnitrostá

tních 

veřejných 

zdrojů 

Financová

ní 

z  vnitrost

átních 

soukromý

ch zdrojů 

Podpora 

Unie 

Příspěvek 

členského 

státu 

Podpora 

Unie 

Příspěvek 

členského 

státu
 
 

    (a) 
(b) = (c) + 

(d)) 
(c) (d)  (e) = (a) + (b) 

(f) = (a)/(e) 

(2) 
(g) (h)=(a)-(j) 

(i) = (b) – 

(k) 
(j) 

(k)= (b) * 

((j)/(a)) 

(l) =(j)/(a) 

*100 

té 

regiony 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20091013:EN:HTML#E0079#E0079
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Tabulka 18C Rozdělení plánu financování podle prioritní osy, fondu, kategorie regionů a 

tematického cíle (EUR) (čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. d) bod ii) nařízení č. 1303/2013) 

Prioritní 

osa 
Fond 

Kategorie 

regionů 

Tematický 

cíl 
Podpora Unie 

Příspěvek 

členského státu 

Financování 

celkem 

Prioritní 

osa 1 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

7 1 456 909 295 257 101 640 1 714 010 935 

5 150 551 052 26 567 833 177 118 885 

Prioritní 

osa 2 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

9 646 854 295 114 150 757 761 005 052  

10 583 552 126 102 979 788 686 531 914 

4 511 775 835 90 313 384 602 089 219 

Prioritní 

osa 3 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

6 425 278 328 75 049 118 500 327 446 

2 306 098 233 54 017 335 360 115 568 

11 7 092 125 1 251 552 8 343 677 

Více 

rozvinuté 

regiony 

2 24 149 612 24 149 612 48 299 224 

Prioritní 

osa 4 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

9 389 563 642 20 503 350 410 066 992 

Prioritní 

osa 5 
EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 

 138 874 827 24 507 323 163 382 150 

Celkem EFRR 

Méně 

rozvinuté 

regiony 
 

4 616 549 759 766 442 079 5 382 991 838 

Více 

rozvinuté 

regiony 

24 149 612 24 149 612 48 299 224 
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Tabulka 19 Orientační částka podpory, jež má být použita na  cíle v oblasti změny klimatu (čl. 

27 odst. 6 nařízení č. 1303/2013) 

Prioritní osa 

Orientační částka podpory, jež 

má být použita na cíle v oblasti 

změny klimatu (v EUR) 

Podíl celkového přídělu pro 

operační program (v %) 

PO 1 325 179 379,20 7,01 % 

PO 2 511 775 835,00 11,03 % 

PO 3 6 804 453,25 0,15 % 

Celkem 843 759 667,45 18,18 % 

 

 


