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SHRNUTÍ PRIORIT/NÁMĚTŮ pro vyjednávání s MMR a vládou k budoucímu nastavení kohezní politiky  

 

Pozice České republiky se zřejmě bude odvíjet od možnosti: 

Pozice výrazně přizpůsobené koheze (obsahově i principiálně): mělo by být pokračováno v praktickém 

rozvoji nových prvků z období 2014 – 2020 (tematická koncentrace; integrovaný přístup; kondicionality 

a výkonnostní rezerva; lepší kvantifikace výsledků; zjednodušení procesů; zvýšená role finančních nástrojů) 

a uskuteční se zásadní reforma z pohledu přeskupení vah jednotlivých výdajových položek úměrně 

formulovaným prioritám; tato pozice je dlouhodobě výhodná pro Českou republiku – umožní mobilizovat 

a kontinuálně zhodnocovat výchozí objem finančních prostředků i pro období, kdy Česká republika pozbude 

pozici čistého příjemce a současně se zaměří na kvalitativně náročné projekty, jež budou generovat 

předpokládanou výkonnost; jednoznačná priorita pro Českou republiku a její regiony v období po roce 

2020. 

 

1. Rozpočtové a finanční aspekty politiky soudržnosti 

a. Zachování kategorie přechodových režimů a kategorie tzv. phasing out regionů 

s dostatečnou finanční alokací, která jim umožní postupně se připravit na přesun do 

kategorie nejrozvinutějších regionů. 

b. Zajištění dostatečné flexibility pro ČS pro využití jejich prostředků mezi kategoriemi regionů, 

možnost ČS ovlivnit podíly mezi fondy tak, aby zohledňovaly aktuální stav, národní politiku 

a budoucí možný socioekonomický vývoj ČS a jeho regionů. 

c. Zajištění synergií jednotlivých podpor, zejména kohezních vůči ostatním (OP PIK vs. Horizon, 

OP VVV a IROP ad.) 

2. Sdílené řízení 

a. Harmonizace a sjednocení pravidel, zjednodušení, aplikace jednotného auditu, princip 

subsidiarity a proporcionality, respektování rozhodnutí národních orgánů, budování 

vzájemné důvěry a respektu mezi národními a evropskými orgány. 

b. Preference jednoho fondu spravovaného jedním DG, který by obsahoval jak ERDF, tak ESF 

intervence při zachování principu jednoduchosti, kontinuity a na bázi vzájemného sdílení 

zkušeností a aplikace příkladů dobré praxe 

3. Tematická koncentrace 



a. Tematická koncentrace v rámci či mezi jednotlivými cíli by neměla být svázána limity či 

složitými pravidly a měla by umožňovat flexibilnější reakce v programovém období, např. na 

specifické národní výzvy, které nemohou být před začátkem nového období předjímány. 

b. Mezi podporovanými oblastmi by měly být 

i. Průmyslový výzkumu a vývoj  

ii. Společnost 4.0 (zejména Průmysl 4.0) 

iii. Efektivní hospodaření s energií (úspory a výroba energie pro vlastní spotřebu), přechod 

k nízkouhlíkovému hospodářství, 

iv. Zajištění ochrany životního prostředí a odolnosti vůči katastrofám a změnám klimatu 

v. Oběhové hospodářství 

vi. Rozvoj infrastruktury 

vii. Elektromobilita, autonomní řízení 

viii. Podpora MSP, spolupráce MSP a VP 

ix. Tvorba nových a sofistikovaných ICT řešení, digitalizace, chytrá města, konektivita, 

vysokorychlostní internet; (podpora vývoje ICT řešení i zavádění a užití v podnicích) 

x. Aktivní politika zaměstnanosti (provázání rekvalifikací s reálnými potřebami trhu 

práce, flexibilní formy zaměstnávání, kompetence vázané na Průmysl 4.0 ad.) 

xi. Podpora rozvoje spolupráce škol a firem v oblasti vzdělávání (duální principy) 

4. Výkonnostní rámec a pravidlo n+3 

a. Zachování dosavadní aplikace pravidla automatického zrušení závazku, tj. n+3 (nikoliv jeho 

zkrácení), případně při zkrácení období na n+2 převedení tohoto pravidla na úroveň národní). 

b. Využití známých a využitých prvků systému monitoringu pro implementaci výkonnostního 

rámce v dalším období pro zachování maximální kontinuity pravidel, která musí být jasná, 

jednoduchá a včas definovaná pro přípravu programů. 

5. Finanční nástroje 

a. Využívání FN ve vhodných oblastech (např. podpora MSP) při zachování financování 

nevratnou formou podpory v oblastech jiných. 

b. Pro využití kombinace FN a dotací je nutné mít nastavena jasná, jednotná a jednoduchá 

pravidla v souběhu s nastavenou legislativou pro období 2020+ pro spuštění FN od samého 

začátku programovacího období. 

c. Žadatelé preferují dostupnost, jednoduchost pravidel a podmínek a časovou nenáročnost 

celé akce – nezbytná je harmonizace pravidel a produktů FN vč. jejich zacílení. 

6.  Snižování administrativní zátěže 

(žadatelů a realizátorů projektů) 


