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– kompromis předsednictví týkající se předběžných podmínek 
 
 

Delegace naleznou v příloze kompromisní znění nového vymezení předběžných podmínek, 

článku 17, sedmnáctého bodu odůvodnění a přílohy IV nařízení o společných ustanoveních. 

 

Změny oproti revidovaným zněním (opravě), které Komise předložila dne 14. března 2012, jsou 

zvýrazněny tučně. 

 

 

_____________________ 
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Článek 2: nová definice: 
 

„Použitelnou předběžnou podmínkou“ se rozumí předem přesně vymezený podstatný faktor, 

který je nezbytným předpokladem pro účinné a efektivní splnění specifického cíle investiční 

priority nebo priority Unie, je s plněním tohoto cíle přímo a skutečně spojen a má na jeho 

účinné a efektivní splnění přímý vliv.“ 

 

Článek 2: nová definice: 

 

„Specifický cíl je výsledek, k jehož dosažení má investiční priorita nebo priorita Unie přispět 

v konkrétním vnitrostátním nebo regionálním kontextu prostřednictvím kroků či opatření 

přijatých v rámci určité priority.“ 

 

Sedmnáctý bod odůvodnění 

 

(17) Členské státy by měly soustředit podporu, aby zásadním způsobem přispívala k dosahování 

cílů Unie, a to v souladu se svými celostátními a regionálními potřebami rozvoje. Měly by být 

vymezeny předběžné podmínky, jakož i stručný a vyčerpávající soubor objektivních 

kritérií pro jejich posuzování, aby se zajistilo, že budou existovat nezbytné předpoklady 

pro účinné a efektivní využívání podpory Unie. Za tímto účelem by se předběžná 

podmínka měla použít pro prioritu daného programu pouze tehdy, je-li přímo 

a skutečně spojena s účinným a efektivním plněním specifických cílů investiční priority 

nebo priority Unie a má na jejich splnění přímý vliv, přičemž ne každý specifický cíl 

musí být nutně spojen s předběžnou podmínkou stanovenou ve zvláštních pravidlech 

týkajících se fondů. Splnění použitelných předběžných podmínek by měl posoudit členský 

stát v rámci vytváření dohody o partnerství nebo programů, a to s ohledem na zásadu 

proporcionality. Komise ověří, zda je toto posouzení v souladu se zásadami  
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proporcionality a subsidiarity a zda respektuje vnitrostátní a regionální pravomoci, 

pokud jde o rozhodování o konkrétních a přiměřených politických opatřeních, a to 

včetně obsahu strategií. V případech, kdy použitelné předběžné podmínky nebudou splněny 

ve stanovené lhůtě, by Komise měla mít pravomoc pozastavit za předem přesně 

vymezených podmínek průběžné platby na dotčené části programu. 

 

 

Článek 17 

 

Předběžné podmínky 

1. […] 

 

2. Členské státy v souladu se svým konkrétním institucionálním uspořádáním v rámci 

vytváření dohody o partnerství nebo programů posoudí, zda se na specifické cíle plněné 

v rámci priorit jejich programů vztahují předběžné podmínky stanovené ve zvláštních 

pravidlech týkajících se fondů a zda jsou použitelné předběžné podmínky splněny. 

Předběžné podmínky se použijí pouze za předpokladu, že je splněna definice uvedená 

v článku 2, pokud jde o specifické cíle plněné v rámci priorit daného programu. 

Posouzení se omezí na kritéria stanovená ve zvláštních pravidlech týkajících se fondů 

a může být úměrné úrovni přidělené podpory. 

 

3. V programu nebo dohodě o partnerství jsou uvedeny použitelné předběžné podmínky, 

které podle posouzení na základě odstavce 2 nejsou ke dni postoupení dohody o partnerství 

splněny, a to spolu s dotčenými prioritami, opatřeními, jež mají být přijata, a jejich 

časovým harmonogramem. Členské státy […] tyto předběžné podmínky splní do dne 

31. prosince 2016 a jejich splnění oznámí nejpozději ve výroční zprávě o provádění 

v roce 2017 nebo ve zprávě o pokroku v roce 2017, v souladu s čl. 44 odst. 5 […]. 

 

4. […] 
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4. a Soudržnost a přiměřenost informací, které členský stát poskytl ohledně použitelnosti 

předběžných podmínek a ohledně plnění použitelných předběžných podmínek, Komise 

posoudí v rámci svého posouzení dohody o partnerství nebo programů. Toto posouzení se 

omezí na kritéria stanovená ve zvláštních pravidlech týkajících se fondů, je úměrné 

úrovni přidělené podpory a respektuje vnitrostátní a regionální pravomoci, pokud jde 

o rozhodování o konkrétních a přiměřených politických opatřeních včetně obsahu 

strategií. 

 

4 b V případě neshody mezi Komisí a členským státem, pokud jde o použitelnost určité 

předběžné podmínky na specifický cíl priorit programu nebo její splnění, Komise 

prokáže jak její použitelnost podle článku 2, tak nesplnění. 

 

5. […] Komise může při schvalování programu rozhodnout o pozastavení všech nebo části 

průběžných plateb na příslušnou prioritu tohoto programu, dokud nedojde k […] dokončení 

opatření […] uvedených v odstavci 3, pokud je to nezbytné pro to, aby se předešlo 

významnému snížení účinnosti a efektivity dosahování specifických cílů dané priority. 

Nedokončení opatření ke splnění použitelné předběžné podmínky, která nebyla splněna ke 

dni předložení příslušného programu, ve lhůtě stanovené v odstavci 3 představuje důvod 

pro pozastavení průběžných plateb na dotčené priority tohoto programu ze strany Komise. 

Pozastavená částka je v obou případech úměrná opatřením, jež mají být přijata, 

a ohroženým finančním prostředkům. 

 

5. a Ustanovení odstavce 5 se nepoužijí v případě dohody mezi Komisí a členským státem 

o nepoužití předběžné podmínky nebo o skutečnosti, že použitelná předběžná podmínka 

byla splněna, jak vyplývá ze schválení programu a dohody o partnerství, nebo 

v případě, že Komise nevznese připomínky do 60 dnů od předložení zprávy podle 

odstavce 3. […] 
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5. b Komise pozastavení průběžných plateb pro prioritu neprodleně zruší, pokud členský 

stát dokončí opatření týkající se splnění předběžných podmínek použitelných pro daný 

program, které nebyly splněny v okamžiku, kdy Komise o tomto pozastavení rozhodla. 

Komise toto pozastavení rovněž neprodleně zruší v případě, že po změně programu 

souvisejícího s příslušnou prioritou se příslušná předběžná podmínka již nepoužije. 

 

6. Odstavce 1 až 5 b se nepoužijí na programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce. 

_______________________ 

 



 

 
8207/12 ADD 2 REV 2  lr/JS/hm 6 
 DG G 1   CS 

 
 

PŘÍLOHA IV 

 

Předběžné podmínky 

Tematické předběžné podmínky 

Tematické cíle Investiční priority Předběžná podmínka Kritéria splnění 

1. Posílení 
výzkumu, 
technologického 
rozvoje a inovací 
(cíl týkající se 
výzkumu 
a vývoje) 
(podle čl. 9 
odst. 1) 

EFRR: 
- veškeré investiční 
priority v rámci 
tematického cíle č. 1 

1.1. Výzkum a inovace: Existence 
vnitrostátní nebo regionální 
výzkumné a inovační strategické 
politiky pro inteligentní 
specializaci, případně v souladu 
s národním programem reforem, 
na podporu soukromých výdajů 
na výzkum a inovace´. 
 
 

– Je k dispozici vnitrostátní nebo regionální strategický rámec výzkumné 
a inovační politiky pro inteligentní specializaci, která: 
– je založena na SWOT nebo podobné analýze s cílem soustředit 

zdroje na omezený soubor priorit v oblasti výzkumu a inovací, 

– nastiňuje opatření na podporu soukromých investic v oblasti 

výzkumu a technického rozvoje, 

– obsahuje systém monitorování. 

– Byl přijat rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové zdroje pro 
výzkum a inovace. 

 
 EFRR: 

- posilování výzkumné 
a inovační infrastruktury 
a kapacit 
s cílem dosáhnout 
špičkové úrovně výzkumu 
a inovací a podpora 
odborných středisek, 
zejména těch, jež jsou 
předmětem 
celoevropského zájmu 

1.2 Existence víceletého plánu 
pro sestavování rozpočtu 
a stanovování pořadí důležitosti 
investic. 

– Byl přijat orientační víceletý plán pro sestavování rozpočtu 
a stanovování pořadí důležitosti investic souvisejících s prioritami EU 
a případně Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury 
– ESFRI. 
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2. Zlepšení 
dostupnosti, 
využití a kvality 
informačních 
a komunikačních 
technologií (cíl 
týkající se 
širokopásmových 
sítí) 
(podle čl. 9 
odst. 2) 
 

EFRR: 
- rozvoj produktů a služeb 
v oblasti IKT, 
elektronického obchodu 
a zvýšení poptávky po 
IKT 
- posílení IKT aplikací pro 
elektronickou veřejnou 
správu, elektronické učení, 
začlenění do informační 
společnosti, elektronickou 
kulturu a elektronické 
zdravotnictví 

2.1. Digitální růst: Strategický 
rámec politiky pro digitální růst, 
jež má stimulovat poptávku po 
cenově dostupných, kvalitních 
a interoperabilních soukromých 
a veřejných službách v oblasti 
IKT a zvýšit míru jejich 
využívání občany, včetně 
zranitelných skupin, podniky 
a orgány veřejné správy včetně 
přeshraničních iniciativ 

– Je k dispozici strategický rámec politiky pro digitální růst, například 
v rámci vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce inovační 
politiky pro inteligentní specializaci, který obsahuje: 
– sestavování rozpočtu a stanovování pořadí důležitosti opatření 

prostřednictvím SWOT nebo podobné analýzy provedené 
v souladu se srovnávacím přehledem Digitální agendy pro Evropu, 

– měla být provedena analýza vyváženosti podpory poptávky 
a nabídky informačních a komunikačních technologií (IKT), 

– ukazatele umožňující měření pokroku opatření v oblastech, jako 
jsou počítačová gramotnost, začleňování občanů do informační 
společnosti, přístupnost elektronických technologií 
a elektronického zdravotnictví v mezích článku 168 SFEU, jež 
jsou v souladu s příslušnými stávajícími vnitrostátními nebo 
regionálními strategiemi pro jednotlivá odvětví, 

– - posouzení potřeb zvýšit budování kapacit v oblasti IKT. 
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 EFRR: 
- rozšíření využívání 
širokopásmových sítí 
a zavedení 
vysokorychlostních sítí 
a podpora zavádění 
budoucích a vznikajících 
technologií a sítí pro 
digitální hospodářství  

2.2. Infrastruktura přístupových 
sítí nové generace: existence 
vnitrostátních nebo regionálních 
plánů přístupových sítí nové 
generace, které zohledňují 
regionální opatření k dosažení 
cílů EU v oblasti 
vysokorychlostního přístupu 
k internetu se zaměřením na 
oblasti, kde trh není schopen 
poskytovat otevřenou 
infrastrukturu za dostupnou cenu 
a v kvalitě v souladu s pravidly 
EU pro hospodářskou soutěž 
a státní podporu, a poskytují 
dostupné služby zranitelným 
skupinám. 

– Je vypracován vnitrostátní nebo regionální plán přístupových sítí 
nové generace, který obsahuje: 

– plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické 
analýzy a zohledňující stávající infrastrukturu a zveřejněné 
soukromé investiční plány, 

– modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou 
soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, 
kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám, 

– opatření na podporu soukromých investic. 

3. Zvýšení 
konkurenceschop
nosti malých 
a středních 
podniků (MSP) 
 
(podle čl. 9 
odst. 3) 

EFRR: 
- podpora podnikání, 
zejména usnadněním 
hospodářského využívání 
nových myšlenek 
a napomáháním vytváření 
nových podniků, mimo 
jiné prostřednictvím 
podnikatelských 
inkubátorů  

3.1. Byla provedena zvláštní 
opatření, o něž se opírá podpora 
podnikání, zohledňující „Small 
Business Act“. 
 
 

– Zvláštními opatřeními jsou: 

– opatření zaměřená na snížení nákladů a zkrácení doby 
potřebných pro založení podniku, 

– opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení 
k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku. 
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EFRR + FS: 
- podpora energetické 
účinnosti a využívání 
energie z obnovitelných 
zdrojů ve veřejných 
infrastrukturách, mimo 
jiné ve veřejných 
budovách a v odvětví 
bydlení 

4.1. Byla provedena opatření na 
podporu nákladově efektivního 
zvyšování energetické účinnosti 
u koncového uživatele 
a nákladově efektivních investic 
do energetické účinnosti při 
výstavbě a renovaci budov. 
  
 
 
 
 

– Těmito opatřeními jsou: 

– zavedená opatření k zajištění minimálních požadavků 
týkajících se energetické náročnosti budov v souladu 
s články 3, 4 a 5 směrnice 2010/31/EU, 

– opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 
směrnice 2010/31/EU, 

– opatření v souladu s článkem 13 směrnice 2006/32/ES 
o energetické účinnosti u konečného uživatele 
a o energetických službách, zajišťující, aby pokud je to 
technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním 
úsporám energie, byli koneční zákazníci vybaveni 
individuálními měřiči. 

4. Podpora 
přechodu na 
nízkouhlíkové 
hospodářství ve 
všech odvětvích  
 
(podle čl. 9 
odst. 4) 
 
 

EFRR: 
- podpora vysoce účinné 
kombinované výroby tepla 
a elektřiny 

4.2. Byla provedena opatření na 
podporu vysoce účinné 
kombinované výroby tepla 
a elektřiny. 

– Těmito opatřeními jsou: 

– podpora kombinované výroby tepla a elektřiny je založena na 
poptávce po užitečném teple a úsporách primární energie 
v souladu s čl. 7 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) 
směrnice 2004/8/ES, členské státy nebo jejich příslušné 
subjekty posoudily stávající právní a regulační rámec pro 
postupy schvalování nebo jiné postupy s cílem: 

– a) podpořit navrhování kogeneračních jednotek 
odpovídajících ekonomicky odůvodněné poptávce po 
výrobě užitečného tepla a zamezit výrobě většího 
množství tepla než užitečného tepla; a 

– b) omezit právní a jiné překážky pro zvýšení 
kombinované výroby tepla a elektřiny. 
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 EFRR + FS: 
- podpora výroby 
a distribuce energie 
z obnovitelných zdrojů 

4.3. Byla provedena opatření na 
podporu výroby a distribuce 
energie z obnovitelných zdrojů1. 
 

– V souladu s čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 2 a 3 
směrnice 2009/28/ES existují transparentní režimy podpory, 
přednostní přístup k distribuční soustavě či zaručený přístup 
a přednost při spouštění zařízení, jakož i jednotná pravidla pro 
hrazení a sdílení nákladů na technické úpravy, jež byla 
zveřejněna, 

– členský stát přijal národní akční plán pro energii 
z obnovitelných zdrojů v souladu s článkem 4 
směrnice 2009/28/ES. 

5. Podpora 
přizpůsobení se 
změně klimatu 
a předcházení 
rizikům 

(cíl týkající se 
změny klimatu) 
(podle čl. 9 
odst. 5) 
 

EFRR + FS: 
- podpora investic na 
řešení konkrétních rizik, 
zajištění odolnosti vůči 
katastrofám a vytváření 
systémů pro zvládání 
katastrof  

5.1. Předcházení riziku a jeho 
řízení: existence vnitrostátního 
nebo regionálního posouzení rizik 
pro zvládání katastrof s ohledem 
na přizpůsobení se změně 
klimatu. 

– Existuje vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto 
prvky: 

– popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů 
používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro 
stanovování investičních priorit v závislosti na riziku, 

– popis scénářů s jedním rizikem a s více riziky, 

– případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se 
změně klimatu. 

                                                
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16. 
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EFRR + FS: 
- řešení důležitých potřeb 
investic do vodního 
hospodářství zaměřených 
na splnění požadavků 
acquis v oblasti životního 
prostředí 

6.1. Vodní hospodářství: 
existence a) politiky stanovování 
poplatků za vodu, která vhodným 
způsobem podněcuje uživatele 
k účinnému využívání vodních 
zdrojů, a b) odpovídajícího podílu 
různých způsobů využívání vody 
na úhradě nákladů na 
vodohospodářské služby v sazbě 
stanovené ve schváleném plánu 
povodí pro investice podporované 
příslušnými programy. 

– Členský stát zajistil, aby se na úhradě nákladů na vodohospodářské 
služby podílely různé způsoby využívání vody v členění podle 
odvětví, v souladu s čl. 9 odst. 1 první odrážkou směrnice 
2000/60/ES, případně s ohledem na sociální dopad, dopad na životní 
prostředí a hospodářský dopad takové úhrady, jakož i zeměpisné 
a klimatické podmínky dotčeného regionu či regionů,  

– přijetí plánu povodí pro oblasti povodí s odůvodněným soustředěním 
investic v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/60/ES1 ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 

1 

6. Ochrana 
životního 
prostředí 
a podpora 
udržitelného 
využívání zdrojů 
(podle čl. 9 
odst. 6) 
 

EFRR + FS: 
- řešení důležitých potřeb 
investic do odpadového 
hospodářství zaměřených 
na splnění požadavků 
acquis v oblasti životního 
prostředí 

6.2. Odpadové hospodářství: 
podpora investic do odpadového 
hospodářství udržitelných 
z hospodářského 
a environmentálního hlediska, 
zejména vypracování plánů pro 
nakládání s odpady v souladu se 
směrnicí 2008/98/ES o odpadech 
a s hierarchií způsobů nakládání 
s odpady. 

– Komisi byla předložena zpráva o pokroku při plnění cílů uvedených 
v článku 11 směrnice 2008/98/ES a o zamýšlených opatřeních ke 
splnění těchto cílů, 

– existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady 
požadovanými v článku 28 směrnice 2008/98/ES, 

– členský stát stanovil v souladu s články 1 a 4 směrnice 2008/98/ES 
programy předcházení vzniku odpadů, jak to vyžaduje článek 29 
směrnice, 

– byla přijata opatření nezbytná k dosažení cíle týkajícího se 
opětovného použití a recyklace odpadů do roku 2020 v souladu 
s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES. 

                                                
1

 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. 
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EFRR + FS: 
- podpora multimodálního 
jednotného evropského 
dopravního prostoru 
prostřednictvím investic 
do transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) 
 
EFRR: 
- zvyšování regionální 
mobility prostřednictvím 
připojení sekundárních 
a terciárních uzlů 
k infrastruktuře sítě 
TEN-T 

7.1. Silniční doprava: existence 
komplexního plánu či 
komplexních plánů nebo rámce či 
rámců pro investice do dopravy 
v souladu s institucionálním 
uspořádáním členských států 
(včetně veřejné dopravy na 
regionální a místní úrovni), čímž 
se podporuje rozvoj infrastruktury 
a zvyšuje se dopravní obslužnost 
ve vztahu ke globálním a hlavním 
sítím TEN-T  
 
 

– Existence komplexního dopravního plánu či plánů nebo rámce či 
rámců pro investice do dopravy, které splňují právní požadavky pro 
strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví: 

– příspěvek na jednotný evropský dopravní prostor v souladu 
s článkem 10 nařízení č. [TEN-T], včetně pořadí důležitosti 
investic do: 

– hlavní sítě TEN-T a globální sítě, u nichž se 
předpokládají investice z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti a  

– sekundární dopravní obslužnosti.  

– realistické a vyspělé vypracování pro projekty, u nichž se 
předpokládá podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a z Fondu soudržnosti, 

– opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat projekt. 

7. Podpora 
udržitelné 
dopravy 
a odstraňování 
překážek 
v klíčových 
síťových 
infrastrukturách 
(podle čl. 9 
odst. 7) 
 

EFRR + FS: 
- podpora multimodálního 
jednotného evropského 
dopravního prostoru 
prostřednictvím investic 
do transevropské dopravní 
sítě (TEN-T)  
- vývoj komplexních 
a interoperabilních 
železničních systémů 
vysoké kvality 
EFRR: 
- zvyšování regionální 
mobility prostřednictvím 

7.2. Železniční doprava: existence 
– v rámci komplexního plánu či 
komplexních plánů nebo rámce či 
rámců – oddíl výslovně věnovaný 
rozvoji železniční dopravy v 
souladu s institucionálním 
uspořádáním členských států 
(včetně veřejné dopravy na 
regionální a místní úrovni), čímž 
se podporuje rozvoj infrastruktury 
a zvyšuje se dopravní obslužnost 
ve vztahu ke globálním sítím a 
hlavním sítím TEN-T. Investice 
se vztahují na mobilní majetek, 
interoperabilitu a budování 

– Existence oddílu o rozvoji železniční dopravy v rámci dopravního 
plánu či plánů nebo rámce či rámců, jak se uvedeno výše, které 
splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na 
životní prostředí a stanoví realistické a vyspělé vypracování projektu 
(včetně časového plánu a rozpočtového rámce), 

– strategické posouzení dopadů na životní prostředí, které splňuje 
zákonné požadavky na dopravní plán,  

– opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů 
a příjemců realizovat projekt. 
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 připojení sekundárních 
a terciárních uzlů 
k infrastruktuře sítě 
TEN-T 

kapacit.  

ESF: 
- přístup k zaměstnání pro 
osoby hledající 
zaměstnání a neaktivní 
osoby, včetně místních 
iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a mobility 
pracovníků; 

8.1 Aktivní politiky trhu práce 
jsou koncipovány a prováděny 
v souladu s hlavními směry 
politik zaměstnanosti. 
 

– Služby zaměstnanosti mají kapacity k poskytování a poskytují: 

– individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na 
trhu práce v raném stadiu, jež upřednostňují nejzranitelnější 
obyvatele, ale jsou přístupné pro všechny uchazeče 
o zaměstnání, 

– informace o nových volných pracovních místech, 

– služby zaměstnanosti uzavřely formální či neformální ujednání 
o spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami. 

ESF: 
- samostatná výdělečná 
činnost, podnikání 
a zakládání podniků 
 
EFRR: 
- rozvoj podnikatelských 
inkubátorů a investiční 
podpora pro osoby 
samostatně výdělečně 
činné, mikropodniky 
a zakládání podniků 

8.2. Samostatná výdělečná 
činnost, podnikání a zakládání 
podniků: existence strategického 
rámce politiky podpory 
začínajících podniků přispívající 
k začlenění.  

– Existuje strategický rámec politiky podpory začínajících podniků 
přispívající k začlenění, obsahující tyto prvky:  

– opatření zaměřená na snížení nákladů a zkrácení doby 
potřebných pro založení podniku, 

– opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení 
k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku, 

– činnosti propojující vhodné služby pro rozvoj podnikání 
a finanční služby (přístup ke kapitálu), včetně případné aktivní 
pomoci pro znevýhodněné skupiny nebo oblasti. 

8. Podpora 
zaměstnanosti 
a podpora 
mobility 
pracovních sil 

(cíl týkající se 
zaměstnanosti) 
(podle čl. 9 
odst. 8) 
 

ESF: 
- modernizace 
a posilování institucí trhu 
práce, včetně opatření 
zaměřených na zvýšení 
nadnárodní mobility 

8.3. – Instituce trhu práce byly 
modernizovány a posíleny 
v souladu s hlavními směry 
politik zaměstnanosti; 
– zahájení reforem institucí trhu 
práce předchází vytvoření jasného 

– Opatření k reformě služeb zaměstnanosti, jejichž cílem je zajistit jim 
kapacity umožňující poskytovat: 

– individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na 
trhu práce v raném stadiu, jež upřednostňují nejzranitelnější 
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pracovních sil 
 
 
EFRR: 
- investice do 
infrastruktury pro veřejné 
služby zaměstnanosti 

strategického rámce příslušné 
politiky a předběžné hodnocení, 
včetně zohlednění problematiky 
rovnosti pohlaví. 

uchazeče o zaměstnání, 

 

– informace o nových volných pracovních místech, 

– Reforma služeb zaměstnanosti bude zahrnovat uzavření formálních či 
neformálních ujednání o spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami. 

 

ESF: 
- aktivní a zdravé stárnutí 

8.4. Aktivní a zdravé stárnutí: 
politiky aktivního stárnutí jsou 
koncipovány v souladu s hlavními 
směry politik zaměstnanosti. 

– Opatření k řešení problematiky aktivního a zdravého stárnutí: 

– příslušné zúčastněné strany se podílejí na koncipování 
a provádění politik aktivního stárnutí zaměřených na udržení 
starších pracovníků na trhu práce a na podporu jejich 
zaměstnávání. 

 ESF: 
- pomoc pracovníkům, 
podnikům a podnikatelům 
přizpůsobovat se změnám 

8.5. Pomoc pracovníkům, 
podnikům a podnikatelům 
přizpůsobovat se změnám: 
Existence politik zaměřených na 
upřednostňování předvídání 
a dobré zvládání změn 
a restrukturalizací. 

– K dispozici je určité omezené množství základních nástrojů, které 
sociálním partnerům a orgánům veřejné správy pomáhají lépe 
rozvíjet iniciativní přístupy ke změnám a restrukturalizacím, 
zejména existují politiky zaměřené na upřednostňování předvídání 
a dobré zvládání změn a restrukturalizací. 
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ESF: 
- předcházení 
předčasnému ukončování 
školní docházky a jeho 
omezování 

9.1. Předčasné ukončování školní 
docházky: existence strategického 
rámce politiky zaměřené na 
omezování předčasného 
ukončování školní docházky 
v mezích článku 165 SFEU.  

– Je zaveden systém pro sběr a analýzu údajů a informací 
o předčasném ukončování školní docházky na příslušných úrovních, 
který: 
– poskytuje dostatek podkladů pro vypracovávání cílených 

politik a umožňuje sledování vývoje, 
– existuje strategický rámec politiky zaměřené na řešení problematiky 

předčasného ukončování školní docházky, který: 
– vychází z objektivních podkladů, 
– týká se důležitých oblastí vzdělávání, včetně předškolního, 

a zabývá se preventivními, intervenčními a kompenzačními 
opatřeními 

– zahrnuje všechny oblasti politiky a zúčastněné strany, jichž se 
týká řešení problematiky předčasného ukončování školní 
docházky. 

9. Investice do 
rozvoje 
dovedností, 
vzdělávání 
a celoživotního 
učení (cíl týkající 
se vzdělávání) 
(podle čl. 9 
odst. 10) 

ESF: 
- zlepšování kvality, 
účinnosti a otevřenosti 
terciárního a obdobného 
vzdělávání s cílem zvýšit 
účast a úrovně dosaženého 
vzdělání; 

9.2. Vysokoškolské vzdělávání: 
existence vnitrostátního nebo 
regionálního strategického rámce 
politiky zaměřené na zvyšování 
úrovně dosaženého terciárního 
vzdělání, kvality a účinnosti 
v mezích článku 165 SFEU. 

– Existuje vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky 
v oblasti terciárního vzdělávání, obsahující tyto prvky: 

– případně opatření ke zvýšení účasti a úrovně dosaženého 
vzdělání, jež: 

– zvyšují účast na vysokoškolském vzdělávání mezi 
nízkopříjmovými skupinami a jinými nedostatečně 
zastoupenými skupinami, 

– snižují míru nedokončení studia či zvyšují míru 
dokončení studia, 

– opatření ke zvýšení zaměstnatelnosti a míry podnikání, jež: 

– v příslušných programech vysokoškolského vzdělávání 
podporují rozvoj „průřezových dovedností“ včetně 
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podnikatelských dovedností,  

– omezují rozdíly mezi pohlavími, pokud jde o volbu 
vzdělání a povolání. 

 

ESF: 
- zlepšování přístupu 
k celoživotnímu učení, 
rozvoji dovedností 
a kompetencí pracovních 
sil 

9.3. Celoživotní učení: existence 
vnitrostátního nebo regionálního 
strategického rámce politiky 
celoživotního učení v mezích 
článku 165 SFEU. 

– Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky 
celoživotního učení, který obsahuje: 

– opatření na podporu provádění politiky celoživotního učení 
a zvyšování kvalifikace a zajištění zapojení zúčastněných stran 
a partnerství s nimi,  

– opatření zaměřená na umožnění rozvoje dovedností 
odpovídajících potřebám různých cílových skupin, které jsou 
ve vnitrostátních nebo regionálních strategických rámcích 
příslušné politiky vymezeny jako prioritní (například mladí lidé 
účastnící se odborného vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se 
na trh práce, pracovníci s nízkou kvalifikací a starší pracovníci, 
migranti a další znevýhodněné skupiny), 

– opatření k rozšíření přístupu k celoživotnímu učení, a to rovněž 
prostřednictvím úsilí o účinné provádění nástrojů pro 
transparentnost (například evropský rámec kvalifikací, národní 
rámec kvalifikací, evropský systém kreditů pro odborné 
vzdělávání a přípravu, evropský referenční rámec pro 
zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy). 
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ESF: 
- aktivní začleňování 
s cílem zlepšit pracovní 
příležitosti 

10.1. Existence a provedení 
vnitrostátního strategického 
rámce politiky v oblasti snižování 
chudoby zaměřené na aktivní 
začleňování osob vyloučených 
z trhu práce v souladu s hlavními 
směry politik zaměstnanosti. 

– Existuje vnitrostátní strategický rámec politiky v oblasti snižování 
chudoby, zaměřené na aktivní začleňování, který: 

– poskytuje dostatek podkladů pro vypracovávání politik 
v oblasti snižování chudoby a umožňuje sledování vývoje, 

– je v souladu s vnitrostátním cílem týkajícím se boje proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení (jak je vymezen v národním 
plánu reforem), který zahrnuje rozšíření pracovních příležitostí 
pro znevýhodněné skupiny, 

– do boje proti chudobě zapojuje příslušné zúčastněné strany, 

– příslušným zúčastněným stranám může být v případě potřeby a na 
požádání poskytnuta podpora při předkládání projektových žádostí 
a provádění a řízení vybraných projektů. 

10. Podpora 
sociálního 
začleňování a boj 
proti chudobě (cíl 
týkající se 
chudoby) 
(podle čl. 9 
odst. 9) 

ESF: 
- začleňování 
marginalizovaných 
společenství Romů  
 

10.2. Existuje vnitrostátní 
strategický rámec politiky 
začleňování Romů. 

– Je vypracována vnitrostátní strategie začleňování Romů, jež: 

– určuje splnitelné vnitrostátní cíle integrace Romů při 
překonávání rozdílů oproti ostatní populaci. Tyto cíle by měly 
řešit čtyři záměry EU pro integraci Romů týkající se přístupu 
ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení, 

– za použití dostupných socioekonomických a územních 
ukazatelů (např. velmi nízká úroveň vzdělání, dlouhodobá 
nezaměstnanost atd.) případně zjišťuje, kde jsou znevýhodněné 
mikroregiony nebo segregované městské části, v nichž jsou 
komunity nejvíce znevýhodněné, 

– zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení 
dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný mechanismus 
pro upravování strategie, 
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– je navržena, prováděna a sledována v úzké spolupráci 
a nepřetržitém dialogu s romskou občanskou společností, 
místními a regionálními orgány, 

– příslušným zúčastněným stranám může být v případě potřeby a na 
požádání poskytnuta podpora při předkládání projektových žádostí 
a provádění a řízení vybraných projektů. 

 

ESF: 
- zlepšování přístupu 
k cenově dostupné 
a udržitelné zdravotní péči 
vysoké kvality 
 
EFRR: 
- investice do 
zdravotnické 
infrastruktury, jež 
přispívají 
k vnitrostátnímu, 
regionálnímu a místnímu 
rozvoji snižováním 
nerovností, pokud jde 
o zdravotní stav 
 
 
 

10.3. Zdraví: existence 
vnitrostátního nebo regionálního 
strategického rámce politiky 
v oblasti zdraví v mezích 
článku 168 SFEU, zajišťujícího 
ekonomickou udržitelnost. 

– Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky 
v oblasti zdraví, který: 

– obsahuje koordinovaná opatření ke zlepšení přístupu ke 
zdravotnickým službám, 

– obsahuje opatření k podpoře účinnosti ve zdravotnictví, včetně 
zavedení modelů poskytování služeb a infrastruktury, 

– obsahuje systém monitorování a hodnocení. 

– členský stát nebo region přijal rámec, který orientačně vymezuje 
dostupné rozpočtové prostředky a nákladově efektivní soustředění 
prostředků pro potřeby označené v oblasti zdravotní péče jako 
prioritní. 
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11. Posilování 
institucionální 
kapacity a účinné 
veřejné správy 
(podle čl. 9 
odst. 11) 
 

Účinnost veřejné správy 
v členských státech 

Účinnost veřejné správy 
v členských státech: 
– existence strategického rámce 
politiky zaměřené na posilování 
účinnosti veřejné správy 
členského státu, včetně reformy 
veřejné správy. 
 

– Je vypracován a prováděn strategický rámec politiky zaměřené na 
posilování účinnosti veřejné správy členského státu, obsahující tyto 
prvky: 

– analýzu a strategické plánování právních, organizačních nebo 
procedurálních reformních opatření, 

– vývoj systémů řízení jakosti,  

– integrovaná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních 
postupů, 

– vypracování a provádění strategií a politik v oblasti lidských 
zdrojů týkajících se hlavních zjištěných nedostatků v této 
oblasti, 

– rozvoj dovedností, 

– vypracování postupů a nástrojů pro monitorování a hodnocení. 
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Obecné předběžné podmínky 
Oblast Předběžná podmínka Kritéria splnění 
4. Zadávání 
veřejných zakázek 

Existence opatření pro účinné uplatňování 
právních předpisů EU týkajících se zadávání 
veřejných zakázek v oblasti společného 
strategického rámce pro fondy. 
 

– Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání 
veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů, 

– opatření, jež zajišťují transparentní postupy přidělování veřejných 
zakázek, 

– opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance 
podílející se na provádění fondů, 

– opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování 
předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek 

5. Státní podpora Existence opatření pro účinné uplatňování 
právních předpisů EU týkajících se státní 
podpory v oblasti společného strategického 
rámce pro fondy.  

– Opatření pro účinné uplatňování pravidel EU týkajících se státní 
podpory, 

– opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance 
podílející se na provádění fondů, 

– opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování 
pravidel EU týkajících se státní podpory. 
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6. Právní předpisy 
pro oblast 
životního prostředí 
týkající se 
posuzování vlivů 
na životní prostředí 
(EIA) 
a strategického 
posuzování vlivů 
na životní prostředí 
(SEA) 
 
 

Existence opatření pro účinné uplatňování 
právních předpisů Unie pro oblast životního 
prostředí týkajících se EIA a SEA 
 

– Opatření pro účinné uplatňování směrnic týkajících se EIA a SEA, 

– opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance 
podílející se na provádění směrnic týkajících se EIA a SEA, 

– opatření k zajištění dostatečné správní kapacity. 

7. Statistické 
systémy 
a ukazatele 
výsledků 
 

Existence statistického základu nezbytného 
k provádění hodnocení za účelem posouzení 
účinnosti a dopadu programů 
 
 
Existence systému ukazatelů výsledků 
nezbytného k výběru opatření, jež budou 
nejúčinněji přispívat k dosahování 
požadovaných výsledků, k monitorování 
pokroku při dosahování výsledků a k provedení 
posouzení dopadů 

– Opatření pro včasný sběr a agregaci údajů, který obsahuje tyto prvky: 

– určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistické validace, 

– opatření pro zveřejňování a zpřístupňování informací veřejnosti, 

– účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: 

– výběru ukazatelů výsledku pro každý program, poskytujících 
informace o tom, co motivuje k výběru opatření financovaných daným 
programem, 

– vytyčení cílů pro tyto ukazatele, 

– každý ukazatel musí splňovat tyto podmínky: robustnost a statistickou 
validaci, jasný normativní výklad, soulad s politikami, včasný sběr 
údajů, 

– jsou zavedeny postupy zajišťující, aby všechny operace financované 
z programu používaly účinný systém ukazatelů. 

______________________ 


