
 

 Akce je pořádána/spolupořádána Národním orgánem pro koordinaci v rámci projektu: 
OPTP 2014 - 2020, projekt Organizační zajištění DoP III. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000267. 

 
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR • Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 • tel.: +420 224 861 111 • IČ: 66 00 22 22 • www.mmr.cz • www.dotaceEU.cz 

 
 
 
 

 

 

 

NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS Z 20. ZASEDÁNÍ NSK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zasedání:  14. listopadu 2022 

 

Místo: Radiopalác, Vinohradská 1789, 120 00 Praha 2  

http://www.dotaceeu.cz/


 
 

Akce je pořádána/spolupořádána Národním orgánem pro koordinaci v rámci projektu: 
OPTP 2014–2020, položka určená pro projekt Organizační zajištění DoP III. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000267. 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR • Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 • tel.: +420 224 861 111 • IČ: 66 00 22 22 • www.mmr.cz • www.dotaceEU.cz 
 

2 

 

název 20. zasedání Národní stálé konference 

datum 14. listopadu 2022 

místo Radiopalác, Vinohradská 1789, 120 00 Praha 2 

účastníci viz prezenční listina 

přílohy zápisu  
1) Schválený program zasedání 
2) Prezentace 
3) Soubor usnesení  

 

Stran 13 

 

Plenární zasedání 
Datum zahájení: 14. 11. 2022 

Čas zahájení: 10:00 (registrace 9:30) 

Čas ukončení: 15:46 

 

Bod 1 – Úvod - zahájení 

Klára Horzinková (1. místopředseda NSK, ředitelka odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky 
bydlení – dále MMR-OSA) přivítala účastníky 20. plenárního zasedání Národní stálé konference a nového 
pana předsedu NSK pana místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše  
a představila program zasedání. Pan ministr poděkoval všem přítomným za účast a připomněl význam NSK 
jako neopominutelného kanálu pro sdílení informací, které je podmínkou dobrého formulování a naplňování 
národních politik, politiku soudržnosti a regionálního rozvoje nevyjímaje. 

Klára Horzinková (MMR-OSA) sdělila, že NSK je usnášeníschopná. Upozornila na instrukce jednacího řádu  
o hlasování. 

 

Bod 2 – Kontrola plnění usnesení ze zasedání NSK 

Richard Nikischer, Miroslav Daněk (MMR-OSA) seznámili účastníky s plněním usnesení přijatých na minulých 
NSK. Nikischer konstatoval, že v rámci 19 předchozích zasedání NSK bylo přijato celkem 118 relevantních 
usnesení, z nichž je splněno 94, plněno částečně 6, plněno průběžně 5, v realizaci 12, nesplněna 1.  

Richard Nikischer (MMR-OSA) se jednotlivě věnoval usnesením přijatým na 19. NSK v Litoměřicích, která 
souvisela s CLLD. Usnesení č. 2/2022 a 3/2022 jsou splněna. Usnesení č. 4/2022 a 5/2022 jsou realizována 
a/nebo splněna částečně. 

Miroslav Daněk (MMR-OSA) doplnil informace k plnění usnesení č. 8/2022, které je v realizaci a/nebo plněno 
částečně, usnesení č. 10/2022 je splněno. 

Později v diskuzi k tomuto bodu vyslovil Jan Dražský Florian (NS MAS ČR) nesouhlas s deklarovaným stavem 
plnění usnesení 2/2022. Toto usnesení vyzývá ŘO IROP k nastavení kritérií přijatelnosti pro CLLD 
v programovém období 2021–2027 tak, aby zohledňovala specifika venkovských oblastí a neomezovala 
podporované aktivity více, než je nezbytně nutné, a případná bližší prioritizace mohla být stanovena na úrovni 
MAS na základě strategií CLLD jednotlivých MAS. Podle zástupce NS MAS ČR přijaté změny v nastavení 
podmínek zůstaly omezující. Zástupce ŘO IROP odpověděl, že možnost upravovat podmínky zůstává otevřena 
vlastně až do poslední výzvy a závěrem diskuze je shoda na stavu usnesení „je realizováno a/nebo splněno 
částečně“. 
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Bod 3 – Aktuální informace z regionální politiky (ITI, CLLD, Akční plány SRR – úspěchy, výzvy, nové aktivity 
a další směřování 

Marie Zezůlková (MMR-OSA) seznámila se stavem implementace nástroje ITI: Před rokem byla vyhlášena 
výzva pro předkládaní žádostí o podporu integrovaných územních strategií – žádost o podporu koncepčních 
částí. Jakmile strategie má schválenou koncepční část, může podat žádost o podporu programových rámců 
ISg. Pro každý programový rámec se vydá modifikace výzvy o podporu, zahrnující specifické požadavky ŘO,  
a následně může nositel strategie podat žádost o podporu pro programové rámce ISg. Dosud byly vyhlášeny 
2 modifikace (OP D – 8/2022, IROP – 10/2022); OP JAK: předpoklad v 11/2022, OP TAK a OPŽP: zatím 
neurčeno. Ke dni 26. 10. 2022 mělo již 7 ITI schválenu koncepční část, 4 žádosti byly ve stavu hodnocení  
a 2 žádosti čekaly na stanovisko SEA před finálním podáním žádosti. Dále Marie Zezůlková srovnala 
předpokládané alokace do ITI v obdobích 2014-2020 a 2021-2027. Na závěr shrnula aktivity v oblasti 
urbánních politik, především pak přípravu dokumentu Zásady urbánní politiky 2023+, jehož schválení se 
předpokládá v 1Q 2023, a připomněla novou výzvu v rámci URBACT IV pro tvorbu sítí 
Action Planning Networks, ta bude otevřena od 9. ledna 2023 do 31. března 2023.  

Richard Nikischer (MMR-OSA) seznámil účastníky NSK se stavem implementace CLLD v programovém období 
2014–2020. Během progr. období bylo vyhlášeno celkem 4 535 výzev MAS. Do cca 500 výzev nebyla 
předložena žádná žádost, v průměru jedna MAS vyhlásila 25 výzev. Do vyhlášených výzev bylo podáno cca 
27,5 tis. žádostí, z toho přes 20 tis. do PRV. Úspěšnost žádostí byla cca 58 %. Ukončeno bylo téměř 12,7 tis. 
projektů, tj. cca o 1200 víc, než ke konci března 2022. Co se týče proplacených prostředků, od konce března 
je evidován nárůst o cca 1,3 mld. Kč. 

Dále shrnul průběh procesů standardizace MAS a zejména schvalování koncepčních částí strategií CLLD 21+, 
tyto rozsáhlé procesy byly ze strany MMR (OSA) realizovány rychle a efektivně, byly schváleny koncepční části 
strategií všech standardizovaných MAS (180). Vyjádřil touhu, aby podobně probíhalo hodnocení  
a schvalování programových rámců ze strany ŘO a následná realizace strategií ze strany MAS. Hodnocení 
programových rámců probíhá v OP Z+ (od července) a v IROP (od 5. 10.). Do konce letošního roku je ambicí 
zahájit hodnocení v OP TAK a v OP ŽP, v SP SZP v 1. kvartálu 2023. První programové rámce OP Z+ by měly 
být schváleny do konce listopadu, od toho momentu se rozběhne realizace příslušných strategií. 

Nikischer také zmínil výsledky auditu EÚD zaměřeného na výkonnost LEADER/CLLD 14–20, které ČR obdržela 
až v červenci 2022, a informoval o výsledkové evaluaci přínosů evropských fondů na regionální úrovni.  
V blízkých měsících chce MMR-OSA zahájit šetření mezi MAS ve věci zpětné vazby MAS k nastaveným 
podmínkám standardizace. 

MMR-OSA finalizuje tzv. "Sankční systém" MAS – dokument, který nastavuje korekce na alokaci na provozní 
a animační činnosti MAS ve vazbě na dodržování povinností MAS (souvisejících s průběžným plněním 
podmínek standardizace a dalších povinností při realizaci strategie CLLD), a bude zpracovávat aktualizaci 
„Vhodných postupů pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS“. Informoval o přijetí Metodického 
stanoviska č. 1 k MP INRAP (účinné od 31. 8. 2022) a jeho obsahu.  

Na závěr vyzval přítomné k zapojení do Paktu pro rozvoj venkova ČR (více na webu ÚD) 

Miroslav Daněk (MMR-OSA) navázal na své předřečníky a pokračoval v představení dalších aktualit. Jedním 
z nich Akční plán SRR ČR 2023-2024. Poděkoval všem partnerů, kteří uplatnili své připomínky. Aktuálně se 
jednotlivé připomínky vypořádávají, tak aby materiál společně se Souhrnným akčním plánem RE:STARTu byl 
předložen do konce listopadu na vládu ČR. Zároveň představil strukturu materiálu, změny v aktivitách až po 
využití jednotlivých výstupů koordinátorů RSK. Zdůraznil, že výstupy neslouží jenom pro účely Akčního plánu, 
ale i dalších činnosti při tvorbě nástrojů v regionální politice, např. aktualizace nebo tvorba nové programové 
dokumentace národních dotačních titulů. 

http://www.dotaceeu.cz/
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Další aktualitou, která také souvisí se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+ je dovymezení (kategorizace) 
regionálních center nižšího řádu. Kategorizace byla provedena ve spolupráci s kraji na základě jednotné 
metodiky odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení a odboru územního plánování. 
Vymezení kategorizace center slouží, jak pro strategické plánování kraje, tak i pro čerpání finančních 
prostředků z EU fondů (IROP – rozšíření oprávněných příjemců). 

Dalším dlouhodobým úkolem, na kterém MMR spolupracovalo s kraji, jsou RAPy. Jedná se o nástroj, ve 
kterém už byly v IROPu vyhlášeny 2 výzvy. Do konce listopadu se počítá s vypsáním výzvy IROP pro střední 
školy a v roce 2023 se plánuje výzva pro speciální školy a deinstitucionalizaci sociálních služeb. Shrnul základní 
principy schvalování RAP jednotlivými RSK vč. odkázání odkazu aktuálně schválených RAPŮ na webu územní 
dimenze. 

Novou aktivitou, na které MMR ve spolupráci s NRB aktuálně pracuje, je vyzkoušení finančních nástrojů 
v národních dotačních titulech. Plánuje se vyhlášení „pilotní“ výzvy na podporu místních komunikací pro obce 
do 3. tis. obyv. Jedná se o aktivitu, kdy MMR reaguje na dlouhodobou vysokou poptávku ze strany území. 

V závěru svého vystoupení shrnul proběhlé akce v rámci CZ PRES v oblasti územní soudržnosti a městských 
záležitostí. Rovněž pozval všechny účastníky na plánovanou akci ESPON – výroční konference, která proběhne 
7. a 8. 12. 2022.  

Miloš Soukup (MMR-OSA) představil jednotlivé kroky ve věci plánované aktualizace Strategického rámce 
RE:START. Mezi základní kroky patří průběžné zhodnocení dosavadní implementace, nastavení parametrů 
aktualizace, samotné zahájení aktualizace v roce 2023, větší provazba se stávajícími nástroji na podporu 
transformace regionů. Posledním krokem je rovněž koordinace příprav projektů. V závěru představil další 
možné cesty, jak pomoci „uhelným“ krajům v procesu transformace.  

Diskuze: 

Erich Beneš (ITI Plzeň) dodal upřesňující informace k aktuálnímu stavu integrované územní strategie ITI, 

Liberecko-Jablonecká aglomerace. Strategie již získala stanovisko SEA. Následně položil dotaz, jak to vypadá 

časovým plánem v rámci schvalování programových rámců? 

Marie Zezůlková (MMR-OSA) reagovala, že aktuálně “hoří” vyhlášení modifikace výzev u OP JAK,  

u OP TAK a OPŽP ještě nebyl stanoven termín. 

Erich Beneš (ITI Plzeň) upřesnil otázku, že myslel časový rámec schvalování programových rámců ze strany 

MMR. Byl by rád, kdyby se řeklo, co je a co není reálné v konkrétním čase. 

Jan Dražský Florian (NS MAS ČR) upozornil, že NS MAS se nedomnívá, že usnesení č. 2/2022 NSMAS je 

splněno. 

Richard Nikischer (MMR-OSA) připustil, že plnění usnesení může být revidováno na „splněno 

částečně / plněno průběžně“. Ale k minimálně k částečnému plnění již došlo. 

Radim Sršeň (MMR-náměstek člena vlády) podotknul, že usnesení není zcela uzavřeno, věci se řeší 

průběžně (např. podpora hasičů, veřejných prostranství) apod. 

Rostislav Mazal (ŘO IROP) zdůraznil, že jedna věc jsou kritéria, která byla schválena Monitorovacím 

výborem IROP dne 12.7.2022, a druhá věc je podoba podmínek jednotlivých výzev. Zde je prostor pro 

další diskuzi. 

Jan Dražský Florian (NS MAS ČR) navrhnul, aby u usnesení č. 2 bylo napsáno, že je plněno průběžně. 

Richard Nikischer (MMR-OSA) vyjádřil souhlas s navrženou textaci “plněno průběžně.” 

http://www.dotaceeu.cz/
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Hana Tomanová (RSK JMK) představila schválené usnesení RSK JMK ohledně začlenění i obcí od 3-10 tisíc 

obyvatel do pilotní výzvy MMR a Národní rozvojové banky (NRB). 

Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj) vysvětlil v obecné rovině, proč 

MMR spolupracuje s NRB. Jedná se o řešení dlouhodobě deficitního stavu, kdy poptávka z území je 

dlouhodobě vysoká. Dále upozornil, že výše EU fondů bude mít klesající trajektorii a bude nutné více zapojit 

národní peníze do financování potřeb obcí společně i s úvěry. 

Radim Sršeň (MMR náměstek člena vlády) upozornil, že je také nutné řešit podporu pro místní části obcí. 

Marek Jetmar (MV) nabídnul MMR spolupráci při aktualizaci regionálních center (nejen) nižšího řádu na 

základě dat o dojížďce ze SLDB 21 a možnost tato data verifikovat s daty MV od mobilních operátorů. 

Klára Horzinková (ŘO OSA) poděkovala za nabídku, kterou odbor OSA s kolegy z odboru územního plánování 

využijí. 

 

Bod 4 – Vládní výbor pro regionální politiku 

Matouš Vanča (MMR-Odbor kabinetu) představil základní obrysy připravovaného Vládního výboru pro 
regionální politiku. Nebude se jednat o autoritativní orgán, ale spíše o poradní a koordinační orgán. Formální 
připomínkové řízení k Vládnímu výboru pro regionální politiku začne po jednání NSK. Regionální politika je 
průřezová napříč resorty. Všechna ministerstva více nebo méně provádí regionální politiku, proto potřebuje 
vláda měkký koordinační nástroj. Jednotlivé politiky budou na jednání projednány a budou se monitorovat 
pokroky při snižování regionálních disparit. Dalším významným nástrojem bude začlenění Territorial Impact 
Assessment (TIA) do Regulatory Impact Assessment (RIA). Při nastavení Výboru pro regionální politiku se 
vychází z Výboru pro Evropskou unii. Výbor se bude scházet na vládní úrovni, a také na pracovní úrovni, tj. na 
úrovni náměstků. Výbor bude mít také další pracovní orgány. Na vládní úrovni se předpokládají jednání 
jednou za čtvrt roku a budou přidružena k jednáním vlády. Na pracovní úrovni se předpokládají jednání 
jednou měsíčně. Plénum nemůže být tak široké jako v případě Národní stálé konference. Výbor bude mít  
i své pracovní orgány, ty by měly posuzovat územní dopady. Zvažují se i specifické týmy na rural proofing. 
Zvažuje se rovněž vytvoření grémia ministra pro místní rozvoj jako poradního orgánu. Musí být dobře 
provázáno s Národní stálou konferencí. Výbor by měl začít fungovat po začátku nového roku.  

Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj) doplnil, že s ohledem na 
události na Ukrajině a k předsednictví Česka v Radě Evropské unie se činnost Výboru nepodaří spustit k 1. 1. 
2023. Není cílem dále zhustit administrativu, ale regionální politiku efektivněji řídit. Stejně jako se hodnotí 
dopad na životní prostředí by se měl hodnotit i dopad na regionální rozvoj. 

Petr Osvald (ITI Plzeň) se dotázal, jaké bude postavení tohoto výboru vůči Výboru pro Evropskou unii.  

Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj) odpověděl, že vzájemný vztah 
obou výborů by měl být partnerský a oba výbory budou mít stejný význam. Ustanovení Výboru pro regionální 
politiku je podle něj potřebné, neboť náplní Výboru pro Evropskou unii není primárně regionální politika.  

 

Bod 5 – Aktuální stav implementace politiky soudržnosti  

Daniela Grabmüllerová (MMR-OŘKF EU) představila stav čerpání Dohody o partnerství v období 2014-2020, 

kde si vedeme velmi dobře. Je prováděn screening rizikových projektů, kterých je s ohledem na aktuální 

ekonomickou situaci a další faktory více. Česku se nepodařilo přesvědčit některé státy o prodloužení pravidla 

n+3 o jeden rok, tato úprava není průchozí. Existují ale možnosti, jak pracovat s rizikovými projekty (viz 

prezentace). Česko je druhou zemí, které byly schváleny všechny programy. Do konce roku se má vyhlásit cca 

200 výzev. Oproti Dohodě o partnerství 21-27 byl schválen převod 120 milionů euro z IROP do OP ŽP,  

http://www.dotaceeu.cz/
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a to s ohledem na energetickou krizi, negativní dopady klimatické změny a nedodržení limitu příspěvku na 

klima u EFRR. Z iniciativy MMR přijata nařízení FAST-CARE.  

Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj) dodal, že politika soudržnosti 

dokáže velmi rychle reagovat i na aktuální krize. Koheze by neměla padnout za oběť novým sektorovým 

nástrojům. Politika soudržnosti je zásadní pro snižování regionálních disparit. Iniciativa FAST-CARE by měla 

pomoci ohroženým projektům. 

 

Bod 6 – Vystoupení řídicích orgánů – naplňování ÚDOP  

Rostislav Mazal (ŘO IROP) uvedl, že start IROPu byl rychlý, jsou již i schválené projekty a první rozhodnutí. 

Důvodem rychlého tempa je pravidlo n+3. Některé výzvy jsou již i ukončené (blíže viz prezentace). Celkem 

43 % prostředků IROP jde přes územní dimenzi (ÚD). U problematických výzev byla přijata opatření. Věnoval 

se stavu administrace ITI, CLLD. U některých výzev (např. Kyberbezpečnost) se podávaly prázdné projektové 

žádosti, byla přijata opatření k nápravě. ŘO IROP přistoupil k publikování avíz výzev přibližně týden před 

spuštěním výzvy. Na výzvy u základních škol byl velký převis projektů, monitorovací systém nezvládl velký 

nápor. Představil harmonogram výzev na rok 2022 a 2023 (podrobně k dispozici na webu IROP). 

Jiří Kořínek (ŘO OP TP) představil rozjezd programu. Výzvy vyhlášeny k 1.9.2022. Výzva č. 3 je určena pro 

MAS, ITI a RSK. Využita možnost uplatnit paušální výdaje, jde o významné zjednodušené administrace. 

Rozdělení alokace bude stačit cca do roku 2028. Základní podmínky výzvy jsou limit dna hrubou mzdu 45 tis. 

Kč, ITI max 5 FTE, u RSK max 2 FTE. Prvním projektům MAS už vydán právní akt, taktéž novým ITI (bývalé 

IPRÚ). RSK a původní ITI budou financovány do konce roku 2023 v OPTP14+. 

Marian Piecha (ŘO OP TAK) stručně představil aktuální stav OP TAK, první výzvy také vypsány. Výzvy jsou 

komplementární s výzvami z Národního plánu obnovy. V tomto roce vyhlášeny výzvy již za 15 miliard Kč, 

největší výzvy jsou Aplikace a Obnovitelné zdroje energie. OP TAK prochází revizí (plánované změny viz 

prezentace). V roce 2023 budou vyhlášeny spíše menší výzvy, často zaměřené na regionální úroveň, například 

Technologie, které budou implementovat místní akční skupiny. Výzvy na ITI ve 2Q 2023.  

Michal Ulrich (ŘO OP D) informoval o úspěšném startu OP D, schválen OP ze strany EK od července 2022. 
Následovaly přípravy nových výzev pro majoritní příjemce (pro OP D se jedná o ředitelství Silnic a dálnic  
a o Správu železnic), výše alokace je 85 mld Kč. Dále uvedl, že ÚD je plněna průřezově. Vyhlašování výzev 
probíhá dle harmonogramu. Do konce roku bude vyhlášeno 5 výzev, a to většinou průběžně. Budou zde 
zahrnuty i výzvy pro města (24.11.) 11.11. proběhlo jednání se zástupci měst, uskutečnila se debata  
k vyvstalým problémům, diskuze byla úspěšná a v partnerském přístupu se bude pokračovat i nadále. Velkou 
většinu výzev a všechny výzvy pro města jsou koncipovány jako průběžné, po schválení programových rámců 
budou moci města projekty předkládat průběžně a budou taktéž průběžně vyhodnocovány. Uvedl, že OP D 
využívá jediný integrovaný nástroj a to ITI. V rámci ITI se zaměřují na telematiku na městské silniční síti a na 
tramvajové a trolejbusové tratě. Schvalování programových rámců běží paralelně. Výzva je otevřená již od 
srpna. Na základě požadavků měst se OP D domluvilo se zástupci měst, že předkládání programových rámců 
bude probíhat do konce května 2023. 

Lenka Pachlová (ŘO OP Z+) uvedla, že OP Z+ byl schválen Evropskou komisí dne 3. 6. 2022 a následně 
v polovině června 2022 byly vyhlášeny první výzvy. V současnosti je ve vyhlášených výzvách již 62 % alokace 
programu OP Z+. Byly vyhlášeny výzvy s územní dimenzí, a to na podporu CLLD, v případě ITI byly vyhlášeny 
výzvy v oblasti podpory zaměstnanosti a na podporu sociálního začleňování. V oblasti koordinovaného 
přístupu k sociálnímu vyloučení byla vyhlášena výzva na podporu sociálního začleňování ve vyloučených 
lokalitách a další pilotní podporovaná výzva na území obcí s rozšířenou působností byla vyhlášena ve 
spolupráci s MŠMT pro oblast prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Další výzvy zohledňující 
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specifické potřeby území (nejedná se o výzvy z oblasti územní dimenze), např. podpora sociálního bydlení, 
podpora dostupnosti sociálních služeb, budování dětských skupin, dále pak výzva na oblast aktivit 
regionálních partnerských paktů zaměstnanosti. 

Aneta Caithamlová (ŘO OP JAK) sdělila, že z OP JAK bylo vyhlášeno 11 výzev za 33 mld. Kč, což představuje 
přibližně 38 % alokace celého OP. V tuto chvíli má OP JAK vydáno více než 2200 právních aktů za více než  
3 mld. Kč a proplaceno příjemcům bylo 2 mld. Kč (financováno ex-ante). Tři výzvy byly vyhlášeny už před 
schválením OP, aby bylo eliminováno zpoždění a také aby byla zajištěna návaznost projektu šablon z OP VVV 
a z OP JAK. V šablonách jsou personální pozice, které zásadně pomáhají hladkému průběhu integrace UA žáků 
do českého prostředí. Z již vyhlášených výzev je jedna zohledňující územní dimenzi – jedná se o výzvu na 
SMART akcelerátor spolupráce aktérů ve výzkumném prostředí. Tato výzva je navazující na výzvy z OP VVV, 
které se ukázaly jako úspěšné a cílí na krajské dimenze národní RIS3 strategie. Představila další výzvy bez 
územní dimenze: cílem je nevytvářet nové kapacity, ale podporovat propojování stávajících a propojovat 
jednotlivé aktéry. V oblasti vzdělávání je žádoucí plošná podpora prostřednictvím šablon sloužících 
k uspokojení specifických potřeb a aktivit. Dále představila výzvy, které jsou učeny na implementaci Strategie 
vzdělávání 2030+ (např. systémový projekt na střední článek, který by mohl naplňovat ÚD). Tyto plošné 
intervence budou doplněny regionálními (KAPy, MAPy). Potvrdila, že dle dohody s MMR budou vyhlášeny 
výzvy do konce listopadu 2022. V příštím roce plánuje ŘO OP JAK vyhlásit 2 výzvy s ÚD – jedná se  
o mezisektorovou spolupráci mezi ITI s alokací 2,5 mld. Kč a akční plánování v území (implementace 
dlouhodobých záměrů ve vzdělávání). Bez ÚD jsou plánovány výzvy týkající se podpory infrastrukturního 
vybavení vysokých škol, příp. implementace inovovaného kurikula. 

Lucie Chlupáčová (ŘO PRV) svou prezentaci začala informací o prodloužení PRV o 2 roky (jedná se  
o dvouleté přechodné období končící letošním rokem). MAS mohou získat novou alokaci, která je pro stávající 
závazky (tj. strategie schválené pro programové období 2014-2020), pokud splní podmínky pro čerpání 
stávající alokace. Tuto podmínku již splnilo 169 MAS, které obdržely dodatky k akceptačnímu dopisu. 9 MAS 
stále podmínky nesplnilo. Těchto 9 MAS má ještě možnost do konce tohoto roku naplnit požadavky PRV a 
získat alokaci pro přechodné období. K 31. 12. 2022 plánuje ŘO PRV zhodnotit čerpání všech MAS. Upozornila, 
že v případě nečerpání je připraven i balíček sankcí. Poslední výzvy budou MAS vyhlašovat v příštím roce a 
registrace na SZIF bude probíhat od února 2023 do dubna 2024. Bylo vyhlášeno 15. kolo PRV pro dočerpání 
alokace v rámci vzdělávání, na nezemědělské podnikání a také na operace, které podporují rozvoj lesnictví. 
ÚD tohoto 15. kola je pouze prostřednictvím některých operací (díky zaměření preferenčních kritérií na 
hospodářsky problémové regiony). Informovala o podaných žádostech prostřednictvím MAS, které jsou ve 
svém objemu malé, takže je podáno až 20 tis. žádostí na MAS, proplaceno bylo 8,5 tis. žádostí. Upozornila, 
že pro přechodné období byla zaktualizována pravidla pro LEADER. Projednávání těchto pravidel proběhlo na 
TPS LEADER dne 7. 9. V rámci této skupiny byl představen i první návrh pravidel pro nové programové období. 
Informovala, že Strategický plán Společné zemědělské politiky zatím není ještě oficiálně schválený, ale po 
obdržení připomínek ze strany Evropské komise v dubnu t.r. byl dopracováván strategický plán tak, aby mohl 
být předložen co nejdříve. Tento úkol byl splněn, strategický plán byl schválen vládou 12. 10. a 14. 10. byl 
předložen ke schválení EK. V rámci strategického plánu ŘO PRV plánuje výzvy na jaře a na podzim. Pro ŘO 
PRV je stěžejní ÚD v rámci CLLD, resp. LEADERu (povinně 5 % rozpočtu). Příjem programových rámců je 
plánován na březen 2023, možná o něco později. Výzvy pro konečné žadatele by se měly rozběhnout v roce 
2024. 

Radana Leistner Kratochvílová (ŘO OP ST) uvedla, že Spravedlivá transformace jako operační program 
zahrnuje „jinou“ ÚD, jelikož se zaměřuje na 3 kraje. Projekty CLLD budou podporovány též – např. jeden 
z projektů Ústeckého kraje (prostřednictvím krajské sítě MAS). Informovala o aktuálním stavu – OP je 
schválený ze strany EK a Plán spravedlivé územní transformace je jeho přílohou (připraven zástupci MMR  
a krajů). 3. 11. proběhl první monitorovací výbor, který umožnil schválit kritéria pro vyhlašování prvních 
výzev. První výzva je na strategické projekty (téměř polovina alokace OP). ČR byla prvním státem EU, který 
měl schválen celý OP na 3 regiony pro spravedlivou transformaci. Díky schválení Plánu spravedlivé územní 
transformace mohla být ÚHOS notifikována mapa regionální podpory, takže pro 3 strukturálně postižené 
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kraje je možné zvýšení maximálně možné míry podpory o 10 %. Harmonogram výzev pro tento rok je 
vytvořen, pro rok následující se nyní zpracovává (je komunikováno s kraji prostřednictvím RSK). Vouchery pro 
podnikatele vyhlášené prostřednictvím krajských projektů budou dle současné dohody vyhlášeny dle 
podmínek pro podávání projektů ze strany krajů. U dvou oblastí, kterými jsou konektivita škol a podpora 
rekonstrukce odborných učeben, se navazuje na IROP (jedná se o projekty nad rámec regionálních akčních 
plánů). Technická pomoc je určena pro administraci programu, ale i pro podporu administrativní kapacity, 
např. pro RE:START. V prosinci bude vyhlášená výzva pro inovativní projekty v oběhovém hospodářství  
a výzva v rámci úvěrového fondu („úvěr transformace“), která je obdobou expanze, která byla realizována 
v OP PIK. Největší kumulace je v roce 2026, kdy 24 mld. Kč musí být certifikováno a vyčerpáno. Upozornila na 
webové stránky OP ST. Dále prezentovala Modernizační fond, který má násobně více prostředků, než má OP, 
a cílí na celou ČR. Témata se soustředí na modernizaci energetiky atd. Výzva na zelená úsporám light na 
podporu nízkopříjmových skupin (nová okna, dveře, zateplení atd.). ÚD: významnou podporu získávají uhelné 
regiony ve 3 největších programech (HEAT, RES+ a ENERG ETS), které směřují do modernizace teplárenství, 
dále na podporu fotovoltaiky (pro velké i malé elektrárny) a provozu podniků ETS. Velká část prostředků 
směřuje do 3 krajů. Maximum výzev bylo vyhlášených v tomto roce a některé opakovaně (např. na podporu 
teplárenství). ŘO OP ST připravuje vyhlásit výzvy na veřejná osvětlení, zejména v Národních parcích.  

Jaroslav Michna (ŘO OP ŽP) uvedl, že ŘO OP přistupuje i integrovaným nástrojům (IN) dlouhodobě 
konzistentně. S nositeli IN vede ŘO i zprostředkující subjekt (SFŽP) dlouhodobý dialog s cílem dosáhnout 
shody na seznamu projektů vhodných k realizaci. Co se týče ITI, upozornil na závěry z jednání, které se 
uskutečnilo 3. 3. 2021 jednání mezi MMR, jednotlivými ŘO, aglomeracemi a zástupci EK. Jednání  
o strategických projektech končí, nyní probíhá konsolidace. Na poli CLLD ŘO vítá významné zjednodušení 
implementačního modelu, aktuálně probíhá fáze přípravy seznamu vhodných projektů. Informoval, že v OP 
ŽP je nyní vyhlášeno 22 výzev (alokace cca 20,9 mld. Kč), ukončeno je 6 výzev (alokace cca 9,9 mld. Kč).  
Z těchto výzev zvýraznil územní dimenzi dle ÚDOP u výzvy na Kotlíkové dotace a Náhrada či rekonstrukce 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Oznámil realokaci prostředků EFRR z IROP do OP ŽP. Do konce roku 
2022 plánuje ŘO vyhlásit 3 výzvy, další průběh OP ŽP bude projednáván Monitorovacím výborem dne 8. 12. 
2022. Z těchto výzev ÚD zohledňuje výzva č. 23 – Stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit 
vzniklých v důsledku přírodních jevů. Celková alokace u této výzvy je 100 ml. Kč příspěvku EU. V případě 
integrovaných nástrojů budou výzvy vyhlášeny po konsolidaci seznamů vhodných projektů a ukončení 
jednání s nositeli IN. Zdůraznil požadavek na vysokou projektovou připravenost, nicméně ŘO OP ŽP je dále 
připraven jednat o nalezení shody s nositeli ITI v zájmu efektivní a úspěšné realizace programu. 

 

Bod 7 – Národní plán obnovy – informace MPO, realizace vybraných komponent MMR  

Marian Piecha (MPO) představil aktuality k NPO, kde se řešily především tyto záležitosti: Update, 
Amendment, REPowerEU a půjčka. Amendment je změna CID. Právě zpracováváme první žádost o platbu ve 
výši 1 mld. EUR, dohromady s již vyplacenou zálohou 950 mil. EUR bude celková čerpaná částka z RRF činit 
letos zhruba 50 mld. Kč. Problémem hned u první platby jsou cíle MZe (protipovodňová opatření). EK trvá na 
důsledném uplatňování DNSH a řešeních blízkých přírodě. Tyto principy a metodiky se dříve či později 
promítnou i do nástrojů politiky soudržnosti. Z auditní mise plyne, že jedna třetina komponent neplní milníky 
a cíle, proto MPO dojednalo spojení druhé a třetí platby až do 4Q 2023 a má díky tomu zhruba tři čtvrtě roku 
na změny cílů v CID. Navýšili celkovou obálku o 14 mld. Kč. Do konce roku musí všechny resorty připravit 
znění nových komponent, zároveň také mají resorty předložit i detailní požadované změny NPO, tj. CID  
u stávajících komponent. Nepočítáme ovšem se změnou milníků a cílů z hlediska například počtu projektů 
nebo parametrů metrů čtverečních atd. Upřednostňujeme navýšení alokace z důvodu inflace. Předchozí plán 
nebyl ambiciózní, máme problémy s energetikou, což řeší zvláštní část REPowerEU zaměřená na energetickou 
infrastrukturu (ropovod TAL, plynovod Stork, zásobníky, přenosová soustava aj.), již schválená Vládou. 

V případě půjčky z NPO uvažujeme až o 360 mld. Kč. Do konce roku chceme připravit podklady v updatu, 
REPowerEU a Amendmentu, tj. změny NPO a pan ministr Bek pracuje na projektech pro půjčku z NPO.  
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V únoru očekáváme předložení všech 4 dokumentů Vládě a následně je začít projednávat v Bruselu, aby byly 
již při spojení druhé a třetí platby koncem roku odsouhlaseny.  

Finalizujeme metodiku NPO, která je inspirací i pro politiku soudržnosti. EK chce doložit i konečné vlastníky 
od subdodavatelů, kteří ani nemusí být ve VZ. Snažíme se o zahrnutí technické pomoci do NPO. Jednají s MF  
o pojetí, ideální je mít % z alokace. Resorty neplnící milníky příslušné první platby mohou mít financování 
pozastavené.  

Marie Zezůlková (MMR-OSA) v rámci vstupu k NPO představila aktuální stav implementace investice 1.4.1.6 
– Demonstrativní projekty 5G: Bylo schváleno 8 projektů v pěti městech (Bílina, Karlovy Vary, Jeseník, Ústí 
nad Labem a Plzeň), každé město dostane úhrnem 18,9 mil. Kč na různé projekty autonomní mobility, 
telemedicínu, kamerové systémy apod. Následovat bude vyhlášení druhé výzvy v 1Q2023 s alokací 1 mld. Kč 
pro 45 projektů ve vertikále Smart City. MPO se bude soustředit na průmysl 4.0. Chystány jsou na leden 
konzultace s potenciálními žadateli. 

Miroslav Daněk (MMR-OSA) informoval o komponentě 2.8 Regenerace brownfieldů. Probíhají konzultační 
dny po krajích pro potenciální žadatele. Nařízení Vlády nutné pro vyhlášení výzvy SFPI je v procesu 
projednávání na Legislativní radě Vlády. Kromě drobných změn se čeká snížení hranice minimální podpory 
pro specifický brownfield z 50ti na 30 mil. Kč, což usnadní některým žadatelům přístup do této komponenty. 
Schválení Vládou čekáme během prosince. Se SFPI připravujeme výzvu, tj. Dokumentaci, příručku, formuláře 
příloh, tak aby mohla být v lednu vyhlášena (půjde o 4 výzvy dle zaměření - např. rekonstrukce, demolice  
a nová výstavba). S MPO dojednáváme revize Prováděcího rozhodnutí Rady (EU) a to především snížení 
milníků a cílů kvůli nedostatečné absorpční kapacitě a částečně inflaci. Evidujeme 8 připravených projektů  
a cíl je 14 u komponenty 2.8.1. Řešením může být urychlení procesu hodnocení první výzvy a vyhlášení výzvy 
druhé na nerozdělenou alokaci v létě 2023. Klíčovými překážkami jsou u projektů hlavně energetika (úspory 
primární energie), podpora nových zastupitelstev po volbách a připravenost (pravomocné stavební povolení). 

Radim Sršeň (MMR náměstek člena vlády) přiblížil dvě nové komponenty: zvýšení dostupnosti bydlení  

a podporu cestovního ruchu. U první se bude jednat o zákon o podpoře bydlení, regionální centra podpory  

a nový finanční nástroj podpory investic ve spolupráci s NRB a SFPI, podpořena má být cílová výstavba 5000 

bytů při alokaci 8 mld. Kč. Podpora cestovního ruchu bude cílit na investiční projekty digitalizace a vyšší 

energetické účinnosti služeb. 

Jan Vořechovský (Ministerstvo kultury) přiblížil implementaci komponenty 4.5.3 Kulturní a kreativní centra 

(KKC). Do výzvy se přihlásilo ve velkých KKC 70 projektů, z nich 65 splňuje formální náležitosti a postupuje do 

fáze hodnocení. Systém administrace hodnocení pro komise RSK měl výpadek, nyní funguje. K 14. 11. by 

v něm měly být již vloženy všechny projektové žádosti. Došlo tím u některých krajů o zhruba měsíční posun 

v termínech hodnocení. Do konce roku počítá s uzavřením hodnocení.  

Petr Osvald (ITI Plzeň) navrhl v případě nové komponenty k bydlení, aby cílem nebyl počet postavených bytů, 

ale spíše třeba vytvoření fondu bydlení, protože budeme narážet na stejné problémy jako u mnohem lépe 

připravené komponenty na brownfieldy, připravenost projektů, energetické úspory, implementační struktura 

a neplnění cílů a milníků. Mnohé země mají reformní komponenty a tyto měkké cíle se snáz splní. 

Radim Sršeň (náměstek člena vlády) reagoval ujištěním, že jsme se z chyb již poučili. Nová komponenta bude 

lépe nastavena. Také zmínil komponentu 4.1. příprava investičních projektů, která bude buď samostatná 

nebo zahrnuta do komponenty bydlení. 

 

Bod 8 – Informace územních partnerů 

Radka Vladyková (SMO ČR) apeluje na potřebu vytvořit matici zdrojů pro žadatele. V tomto směru jsou 

informace v současné chvíli velmi omezené. Pokládá za nutné zřídit pro žadatele i ŘO pro snadnou orientaci 

v oblasti fondů a pro možnost dofinancování z národních zdrojů, tak aby obsáhla úplné spektrum možností 
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pro pokrytí oblasti čerpání. Dále potom jednotné nastavení a koordinace národních i dalších dotačních zdrojů 

pro případ potřeby multizdrojového financování a posouzení, zda projekt vyhoví požadavkům na čerpání  

z různých zdrojů. 

V rámci NPO klade důraz na požadavek, aby byli územní partneři více oslovováni a zapojováni do diskuze. 

Nyní jde zejména o podporu bydlení. Dosud není dořešena otázka ohledně propojení nových sítí expertů  

v území. Jedná se především o vyjasnění rozdílů oproti současným veřejným i soukromým strukturám. 

Předkládá doporučení více nezahušťovat stávající sítě.  

Neuznatelnost DPH má zásadní vliv na zhoršování finanční kondice měst a obcí. Města mají problém udržet 

současný stav. Hospodaří ještě ze zásob, které jsou na účtech, ale postupně dochází k velmi strmému 

rozpouštění finančních rezerv a celkovému snižování rozpočtové úrovně. Upozorňuje, že pokud města, obce 

a kraje nebudou mít na kofinancování a dofinancování, nebude možné reálně čerpat. DPH zde činí velký 

rozdíl. 

Dále zcela chybí komponenta projektové přípravy. Jsou vynakládány značné částky na projektovou přípravu, 

pořízení dokumentace např. ke stavebnímu povolení a projekt následně skončí "v šuplíku", protože se 

nenajde odpovídající zdroj pro financování samotné realizace. Jsou nastaveny podmínky, které jsou vesměs 

neobhajitelné. DNSH je velmi důležité. Všechny dotační výzvy by měly mít nastavenou jednotnou strukturu 

pro finální přípravu projektu, aby umožnila podání žádostí v celé oblasti dotační sféry. Je nutno specifikovat 

ucelenou strukturu tak, aby pokryla oblast veřejného zadávání a dále splňovala všechny dnes zohledňované 

oblasti environmentálních požadavků tak, aby byla nastavena pravidla pro případ přezkumu a obce tak 

nezůstávaly v pochybnostech. Počítali i s požadavky taxonomie. 

DSO a MAS nutně potřebuje specifikovat vymezení své působnosti v území z hlediska splnění vlastní role 

působnosti a vykonávání činnosti agendy v území vycházející z platné ČR a EU legislativy. DSO a MAS jsou 

různé entity a tento fakt je nutné reflektovat. DSO je třeba nahlížet z hlediska působnosti obcí, které mají 

vymezené své pravomoci a odpovědnost danou zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. V kontextu současného 

právního ukotvení obou entit Svaz považuje současné právní vymezení kompetencí a odpovědnosti DSO  

a MAS v území za dostatečné. Svaz podporuje posílení meziobecní spolupráce obcí v rámci systému veřejné 

správy prostřednictvím zakotvení Společenství obcí jako speciální typ DSO. 

Eliška Olšáková (SMS ČR) navázala na projev paní Vladykové a vyjádřila souhlas s nutností řešení 

neuznatelnosti DPH u projektů i podpory projektové přípravy a metodického vedení. 

Seznámila s postřehy kolegů z kulatých stolů: 

• Přesun alokace mezi IROP - veřejné prostranství na OP ŽP - energetické úspory a adaptační opatření 

na změnu klimatu ve výši 3 mld. Kč. 

• Požadavek na posílení OPZ+ z OP doprava. 

• Podporujeme KS MAS Vysočina, ceny rostou a je třeba přepočítat projekty. 

SMS navrhuje v změnu v legislativnímu návrhu Zákona o zadávání veřejných zakázek, konkrétně zvýšit limity 

u zakázek malého rozsahu, naposledy se zvyšovaly v roce 2014 a jsou nižší, než požaduje EU. Ceny od té doby 

vzrostly. 

Za SMS reagovala také na návrh NERV revize samospráv, které by mělo vést ke snížení deficitů veřejných 

financí. Chtěli by nechat zpracovat studii, která spočítá možnou úsporu. Občané mají právo na samosprávu. 

Jan Dražský Florian (NS MAS) představil působnost MAS a jejich aktivity na celém území ČR (180 MAS, 170 

je sdruženo v NS) a ocenil zachování multifondového CLLD a zejména rychlost a kvalitu procesů zajišťovaných 

MMR–OSA – standardizace MAS a schvalování strategií MAS pro PO 2021-27. 
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Vítají příznivé nastavení OPZ+ a OPTP dle potřeb MAS, rychlé spuštění IROP. Výhrada - IROP má příliš 

pragmatický přístup, cíl by mohl být realizován odvážněji, stále řeší některé pro MAS podstatné detaily – 

hasiči, flexibilita změn finančních plánů apod. Oceňují zapojení OPTAK do CLLD a tvůrčí přístup MPO. 

Očekávají brzké dokončení příprav OPŽP a SP SZP, vč. součinnosti ŘO IROP při řešení "nedokryvů". Potřebují 

zapojení IROPu, např. u problematiky vzdělávání. Očekávají zapojení MAS do rozvoje komunitní energetiky  

a destinačního managementu, kde již řada MAS funguje, je zde ale nepochopení ze strany odboru cestovního 

ruchu / CzechTourismu, který zvažuje jiného partnera v území. Podporují návrh na vrácení části alokace z OPD 

do OPZ s předpokladem navýšení podpory MAS v OPZ+. Na závěr představil novou výkonnou ředitelku 

Kristinu Garrido Holmovou. 

Eva Schönherrová (Česká biskupská konference ČBK)  

ČBK podporuje převod prostředků do OPZ+. Jako zřizovatel charity vnímá zaznívající obavy z územních celků 

ke způsobu zajištění zdrojů pro financování sociálních služeb. Zmínila možnost přijetí usnesení NSK v tomto 

smyslu vůči vládě.  

NPO a uznatelnost DPH je v oblasti sociálních služeb stěžejní problém v čerpání, zřizovatelé sociálních služeb 

je nemají, jak financovat. 

Církev připravuje projekty na energetické úspory, poděkovala MŽP, které vedou diskuze s ČBK na téma 

podpora památkově chráněných objektů a spolupráce s památkovým úřadem. Pravidla by měla být 

prostupná u OP i Národních dotačních titulů – IROP a MMR nám pomohlo s problematickými projekty, 

poděkovala za vstřícné jednání, kdy byla pravidla zjednodušena, a zároveň byly dodrženy podmínky  

a metodiky. 

Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj) podal informace k transferu 

alokace:  

Přesun alokovaných zdrojů, který jsme realizovali v rámci evropských zdrojů je 120 mil. EUR na ŽP z MMR, 

aby prostředky šly i nadále do obcí. Minulá vláda vybrala z 10 % z prostředků ESF+ (měkkých) přesunula je na 

tvrdé projekty Fondu soudržnosti. EK vzhledem ke krizi požádala o krok zpět, navrhli jsme přesun 5 % 

z dopravy na MPSV a MŠMT, zatím to neprošlo. 

Uznatelnost DPH v NPO je nyní ve vyjednávání a dostalo se do prostoru, že DPH bude navíc hrazeno ze SR. 

Toto řešení nikdy nebylo na stole. Chápe pohled neziskového sektoru, z pohledu spolufinancování to 

omezuje, ministerstva by mohla najít zdroje jiné než NPO. Otevírá se debata, zda tuto možnost otevřít pro 

všechny, ale není reálné přidat u majitelů jednotlivých komponent DPH. V řadě případů musí být zdroje na tu 

metodologickou podporu na zvýšení absorpční kapacity na straně řešitelů. Otevírali jsme možnost NRB nebo 

SFPI; nutnost úspěšného managementu může být limitující. Na projektovou přípravu by měly být uvolňovány 

peníze zejména v malých municipalitách. 

Případně podpoří usnesení za přesun směrem k MŠMT případně MPSV. 

Jaroslav Michna (ŘO OP ŽP) shrnul přesun prostředků z IROP do MŽP. 

Upřesnil finanční toky, které se přesouvají z IROPu do OP ŽP. ČR na úrovni dohody o partnerství neplní 

podmínky "klimatického příspěvku". Příspěvky musí jít do opatření s patřičným klimatickým příspěvkem. 

Nebráníme se tomu, aby příspěvek šel majoritně do obcí, ale příspěvek nebude 100%, těžko říci, jestli bude 

majoritní. Prostředky budou využité univerzálně (nejen na města a obce), ale SMO bude stále profitovat 

(podpora zeleně apod.). Co jsme nezvládli realizovat v minulém období, jsme přesunuli do NPO. Obce 

v postavení nejdůležitějšího žadatele mají v objemu 5-6 miliard Kč cíleně na ochranu sídelní zeleně, 

energetické úspory, zadržování srážkových vod apod. 
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Poděkoval ČBK za pochvalu při komunikaci k řešení energetické úspory na památkových budovách. Nastavení 

limitu 30 % úspory primární energie v projektech energetické účinnosti může být pro památkové budovy 

problém. 

František Kubeš (ITI Brno) vyjádřil se k problematice financování projektové přípravy. Navázal na prezentaci 

SMO ČR, kde se hovořilo o DSO: Paní primátorka Markéta Vaňková a primátoři 3 dalších největších měst 

adresovali dopis na MV ve věci podpory metropolitní spolupráce a její institucionalizace. Vytvořila se ve 

spolupráci s TAČR metodika uchopení problematiky metropolitní spolupráce v zákoně č. 128/2000 Sb. 

Požádal NSK o podporu. Už dopis paní primátorky byl doprovázen kvalitně zpracovaným dopisem z MMR. 

Reakce byla neadekvátní, budou připravovat reakci, která nebude smířlivá. My nevíme, co bude za tři roky. 

Pokud ITI bude ze strany EK podmíněno institucionální podobou, může to do budoucna znamenat omezení.  

Byl tázán partnery ze sítě měst Eurocities, zda má ČR analýzu toho, do jakého území jsou směřovány výzvy v 

rámci NPO a zda existuje analýza, kde jsou projekty skutečně realizovány.. Síť Eurocities vyjadřuje obecně 

nespokojenost se způsobem projednávání NPO v rámci členských měst, uvítali by takovou analýzu od MMR 

nebo MPO, a topro vyhlašování výzev a pro realizaci projektů. 

Personální poddimenzovanost na odboru OSARPPB ITI. Nositelé ITI potřebují modifikovat výzvy. Navrhujeme 

usnesení ohledně zabezpečení dostatečné kapacity pro zajištění ITI. 

Marie Zezůlková (MMR-OSA) vyjádřila se k DSO vs. Metropolitní spolupráce. PM psal podpůrný dopis na 

pana ministra Rakušana, očekáváme diskuzi mezi primátory na setkání komory statutárních měst, 

preferujeme, když bude MS probíhat i v ostatních metropolích a aglomeracích než pouze u signatářů dopisu. 

Budeme tu debatu bedlivě sledovat a na straně MMR je podpora metropolitní spolupráce. 

Vysvětlila personální kapacity v oddělení. Sešlo se několik faktorů, jsou vyhlášena výběrová řízení na pracovní 

místa, jsme v situaci krizového managementu, věříme, že se nám podaří interními silami toto období 

překonat. 

Marek Jetmar (MV) podal informace ke komunikaci a vzájemné spolupráci MV s MMR. Společně dva roky  

v rámci PS řešíme nastavení metropolitní spolupráce. Dosáhli jsme shody na principech metropolitní 

spolupráce, uvítali jsme dopis 4 primátorů o zakotvení MS v rámci Zákona č. 128/2000 Sb., i dopis PM, na 

druhou stranu je třeba dosáhnout širší shody. Komora statutárních měst SMO ČR se nevyjádřila, kraje nehrají 

v diskuzi významnější úlohu, přestože se podílejí na činnosti PS, vidíme zde potřebu vést i politickou debatu 

ohledně finální podoby legislativní úpravy. 

Michal Ulrich (ŘO OP D) upozornil na negativní stránky požadovaného transferu mezi fondy a následky 

vzniklé odlivem alokace na dopravu. Přesunem 5 % do ESF+ ze strany MD by pravděpodobně došlo ke snížení 

alokace pro ITI na městskou drážní dopravu. Nejméně peněz v dotačních titulech máme na silnice a došlo by 

buď k pozastavení investičních akcí nebo by je musel stát dotovat odjinud. Přesun z pohledu dopravy nedává 

příliš smysl. 

Klára Horzinková (ŘO OSARPPB) přednesla 15. usnesení: NSK bere na vědomí informace územních partnerů, 

které bylo schváleno. 

Dále vyzvala paní Evu Schönherrovou (ČBK) o sdělení návrhu formulace dalšího usnesení. Vyjádřila 

pochybnosti o vhodnosti schvalovat takto zásadní rozhodnutí v posledních pěti minutách. 

Eva Schönherrová (ČBK) vznesla dotaz k formulaci bezkonfliktnosti návrhu. Nechtěla na závěr vzbudit 

vášnivou debatu. Ale z hlediska času je otázkou, zda na příští NSK nebude již pozdě. 

Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj) prezentoval informaci k cílené 

podpoře v území. Chceme pomoci obcím. Ale pokud by šlo k realokaci z dopravy, půjde to z ITI. V usnesení by 

volil spíše opatrnější vyjádření. 
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Petr Osvald (ITI Plzeň) se vyjádřil k návrhu, že doprava byla těžce vybojovaná, mají rozjeté projekty, 

investovali do jejich přípravy značné částky, nemohli by proto s usnesením souhlasit. 

Jana Kuthanová (KS NS MAS Královéhradeckého kraje) sdělila, že CLLD neřeší dopravu, ale navrhla úkol pro 

řídicí orgány, aby prověřily možnosti přesunu těchto prostředků. Tím bychom mohli dojít ke konsenzu ve věci 

usnesení. 

Aneta Caithamlová (ŘO JAK) reagovala na návrh, že toto není téma pro řídicí orgány, ale spíše na vládu. Víme, 

jak efektivně distribuovat peníze, ale chápe i postoj dopravy, jde o politické rozhodnutí. 

Matouš Vanča (MMR-Odbor kabinetu) vznesl dotaz k návrhu pana Kubeše: 

Jakým způsobem má být zajištěno jeho naplnění? Další tabulková místa? Obsazení uprázdněných pozic? 

František Kubeš (ITI Brno) navrhl obsadit místa i za cenu využití DPP, ovšem zkušenými lidmi. 

Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj) podal informaci k personální 

obsazenosti. Místa navíc nebudou, naopak se budou snižovat, můžeme návrh schválit, ale nerad bych škrtl 

nějakou jinou agendu. 

Klára Horzinková (ŘO OSARPPB) přednesla 16. Usnesení: Apelace požadavku na dostatečné personální 

obsazení: NSK bere na vědomí stanovisko územních partnerů, nositelů (ITI), kteří požadují zabezpečení 

dostatečné personální kapacity na Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení pro úspěšné 

zahájení vlastní realizace a implementace nástroje ITI.“ Unesení bylo schváleno. 

Klára Horzinková (ŘO OSARPPB) přednesla návrh 17. Usnesení: NSK požaduje prověření možnosti přesunu 

finančních prostředků z Fondu soudržnosti - z OP Doprava do ESF+. Usnesení bylo po diskuzi staženo. 

Jan Návara (RSK Jihočeský kraj) - Vznesena námitka k dostatku informací pro přijetí usnesení (nevíme, do 

jakých projektů by peníze byly přesunuty). 

Petr Osvald (ITI Plzeň) požadoval doplnit “pouze za předpokladu, že se přesun nedotkne prostředků ITI 

vyčleněných pro městskou mobilitu”. 

Michal Kokeš (ŘO OP D) za Ministerstvo dopravy nesouhlasil s tímto návrhem usnesení. 

Jan Návara (RSK Jihočeský kraj) opakoval, že s tímto souhlasit nemůže. 

Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj) podal návrh stažení usnesení 

s tím, že téma máme tak jako tak na zřeteli. 

 

Bod 9 – Různé, závěr  

Ivan Bartoš (místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj) pronesl závěrečnou řeč  
a shrnul přínos 20. NSK pro rozvoj a soudržnost regionů v celostátním měřítku. Poděkoval za účast a ukončil 
20. zasedání Národní stálé konference. Další zasedání NSK je plánováno 13. a 14. dubna 2023.  
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