
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 22. února 2006 č. 175 
 

k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky  
na léta 2007 až 2013 

 
 
 
 
 
 
             V l á d a 
 
             I.  b e r e   n a   v ě d o m í   Návrh Národního rozvojového plánu České re-
pub-liky na léta 2007 až 2013, obsažený v části III materiálu č.j. 136/06 a upřesněný 
podle připomínek vlády s tím, že rozdělení finančních zdrojů mezi operačními pro-
gramy, uvedené v kapitole 4 a 5 tohoto návrhu, má pouze předběžný informativní cha-
rakter a konečná podoba operačních programů a rozdělení finančních zdrojů mezi ope-
račními programy bude součástí strategie Národního strategického referenčního rám-
ce; 
 
            II.  u k l á d á 
 
                 1. ministru pro místní rozvoj  
 
                     a) zajistit výkon funkce řídícího orgánu Integrovaného operačního pro-
gramu a řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc a řídících orgánů 
operačních programů přeshraniční spolupráce pro cíl Evropská územní spolupráce a 
zajistit plnou funkčnost těchto orgánů do 31. prosince 2006 nebo okamžiku předložení 
operačních programů Evropské komisi, bude-li předcházet,  
 
                     b) zpracovat a vládě do 31. května 2006 předložit první návrh operačních 
programů přeshraniční spolupráce pro cíl Evropská územní spolupráce podle dohody 
s partnerskými státy o umístění řídícího orgánu, 
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                     c) informovat vládu do 31. prosince 2006 o návrhu dalšího postupu při 
přípravě České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a 
z Fondu soudržnosti v letech 2007 až 2013 včetně návrhu implementační struktury, 
 
                     d) zabezpečit zastupování České republiky při přípravě a realizaci Ope-
račních programů nadnárodní a meziregionální spolupráce pro cíl Evropská územní 
spolupráce,  
 
                 2. ministru pro místní rozvoj a místopředsedovi vlády pro ekonomiku při-
pravit ve spolupráci s příslušnými ministry a na základě principu partnerství návrh 
Národního strategického referenčního rámce pro čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007 až 2013 a předložit tento návrh vládě do     
30. dubna 2006, 
 
                 3. ministru průmyslu a obchodu zajistit výkon funkce řídícího orgánu Ope-
račního programu Podnikání a inovace a zajistit plnou funkčnost tohoto orgánu do     
31. prosince 2006 nebo okamžiku předložení operačního programu Evropské komisi, 
bude-li předcházet,  
 
                 4. ministryni školství mládeže a tělovýchovy zajistit výkon funkce řídícího 
orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj, inovace a řídícího orgánu Operačního 
programu Vzdělávání a zajistit plnou funkčnost těchto orgánů do 31. prosince 2006 
nebo okamžiku předložení operačních programů Evropské komisi, bude-li předcházet,  
 
                 5. ministru životního prostředí zajistit výkon funkce řídícího orgánu Ope-
račního programu Životní prostředí a zajistit plnou funkčnost tohoto orgánu do    31. 
prosince 2006 nebo okamžiku předložení operačního programu Evropské komisi bu-
de-li předcházet,  
 
                 6. místopředsedovi vlády a ministrovi dopravy zajistit výkon funkce řídící-
ho orgánu Operačního programu Doprava a zajistit plnou funkčnost tohoto orgánu do    
31. prosince 2006 nebo okamžiku předložení operačního programu Evropské komisi, 
bude-li předcházet,  
 
                 7. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zajistit výkon 
funkce řídícího orgánu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti 
a zajistit plnou funkčnost tohoto orgánu do 31. prosince 2006 nebo okamžiku předlo-
žení operačního programu Evropské komisi, bude-li předcházet,  
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V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y 
 
 
                 8. místopředsedovi vlády a ministru dopravy, místopředsedovi vlády a mi-
nistru práce a sociálních věcí, ministrům pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, ži-
votního prostředí a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat do            31. 
března 2006 ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem spravedlnosti, ministry 
vnitra, kultury, zdravotnictví, zemědělství, ministryní informatiky a vedoucím Úřadu 
vlády první verze operačních programů podle návrhu zaměření operačních programů 
obsažených v Národním rozvojovém plánu, 
 
                 9. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místo-
předsedovi vlády a ministru dopravy, ministrům pro místní rozvoj, průmyslu a obcho-
du, životního prostředí a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat a vládě 
do 31. května 2006 předložit první návrh sektorových operačních programů; 
 
           III.  d o p o r u č u j e 
 
                 1. hejtmanům pověřit výkonem funkce řídících orgánů regionálních ope-
račních programů pro NUTS II (La Nomenclature des Unités Territoriales Statis-
tiques) Regionální rady regionů soudržnosti NUTS II, a to dnem nabytí účinnosti no-
vely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a zajistit plnou funkci 
těchto orgánů do 31. prosince 2006 nebo okamžiku předložení operačního programu 
Evropské komisi, bude-li předcházet,  
 
                 2. primátorovi hlavního města Prahy pověřit příslušné útvary Magistrátu 
hlavního města Prahy výkonem funkce řídícího orgánu operačních programů pro čer-
pání prostředků strukturálních fondů Evropské unie v cíli Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost a zajistit plnou funkčnost těchto orgánu do 31. prosin-         
ce 2006 nebo okamžiku předložení operačního programu Evropské komisi, bude-li 
předcházet, 
 
                 3. hejtmanům zpracovat ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj do     
31. března 2006 první verze regionálních operačních programů podle návrhu zaměření 
operačních programů obsažených v Národním rozvojovém plánu, 
 
                 4. primátorovi hlavního města Prahy zpracovat ve spolupráci s ministrem 
pro místní rozvoj do 31. března 2006 první verze Operačního programu Praha - Adap-
tabilita a Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost podle návrhu zaměření 
operačních programů obsažených v Národním rozvojovém plánu, 
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                 5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy zpracovat a vládě do     
31. května 2006 předložit prostřednictvím ministra pro místní rozvoj první návrh ope-
račních programů. 
 
 
 
Provedou: 
místopředseda vlády a 
ministr práce a sociálních věcí, 
místopředseda vlády  
pro ekonomiku, 
místopředseda vlády a 
ministr dopravy, 
místopředseda vlády a 
ministr spravedlnosti, 
ministryně informatiky, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministři vnitra, kultury, 
zdravotnictví, zemědělství, 
životního prostředí, 
vedoucí Úřadu vlády 
 
Na vědomí:
hejtmani 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Jiří   P a r o u b e k , v. r. 

 


