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Východiska debaty o národních prioritách 
Současně s procesem projednávání legislativních návrhů týkajících se evropského rozpočtu, 

které probíhá nyní především v pracovních skupinách Rady EU, pokračují diskuze nad 

zaměření národních rozvojových priorit a strukturou operačních programů. Výsledkem 

této debaty bude určení oblastí, do kterých budou směřovat prostředky z kohezní politiky v ČR 

od roku 2014. 

 

V srpnu schválila vláda (usnesením č. 650) národní rozvojové priority pro vymezení operačních 

programů pro léta 2014-2020. Ty zahrnují 

1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 

2. Rozvoj páteřní infrastruktury 

3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 

4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví 

5. Integrovaný rozvoj území 

 
V současné době probíhá intenzivní debata o zaměření operačních programů. Již ve svém 

programovém prohlášení se vláda zavázala prosazovat „radikální snížení počtu operačních 

programů a jejich podřízení vládě“, což v praxi znamená zrušení regionálních operačních 

programů v současné podobě a změnu současné struktury tematických operačních program. 

V dnešní podobě funguje 8 tematických operačních programů, 7 regionálních operačních 

programů, 2 operační programy spadající do cíle Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost, z nich čerpá Hlavní město Praha, a operační programy cíle 3, které jsou zaměřeny 

na evropskou územní spolupráci. Celkový počet operačních programů je nyní 17; podle 

ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského chce vláda tento počet snížit na 5-6. Proti 

snižování počtu operačních programů a především proti rušení regionálních operačních programů 

vystupují Asociace krajů České republiky a Svaz města a obcí, podle kterých patří právě 

regionální operační programy k nejúspěšnějším v čerpání. Na druhou stranu ani ty se nevyhnuly 

problémům s transparentním přidělováním prostředků, které vedly k zastavení čerpání u 

některých z nich (ROP Jihozápad, ROP Severozápad). 

 

Kromě domácí debaty o národních prioritách a operačních programech určí do značné míry 

směřování prostředků i kondicionality, vycházející z platné sekundárněprávní legislativy EU a 

závazně určující některé oblasti podpory. Jak ukazuje následující tabulka, balíky kondicionalit 

odpovídají oblastem rozvoje určeným v národních prioritách. 

 

Oblasti kondicionalit Rozvojové priority 

Inovativní ekonomika a podpora malých a 

středních podniků; podpora pracovního trhu a 

rovných příležitostí 

Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 

Energetika, nakládání s přírodními zdroji a 

odpady; dopravní infrastruktury 

Rozvoj páteřní infrastruktury 

Reforma a zvýšení efektivity veřejné správy; 

potírání korupce a praní špinavých peněz 

Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 

Sociální koheze, vzdělávání a prevence 

dlouhodobým sociálním výzvám 

Podpora sociálního začleňování, boje 

s chudobou a systému péče o zdraví 

 

Národní priority se tedy prolínají s podmíněností vycházející z roviny EU. Výsledná podoba 

operačních programů musí být průnikem obou rovin. Návrh operačních programů má být vládě 

předložen do konce dubna. 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/3C49F37A002BD5DBC12579040032E2F3/$FILE/650%20uv110831.0650.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/166692-kraje-chteji-cerpat-penize-z-eu-jako-nyni-vlada-chysta-zmenu/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/166692-kraje-chteji-cerpat-penize-z-eu-jako-nyni-vlada-chysta-zmenu/
http://www.kr-urady.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450022&id_dokumenty=153051

