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Program jednání

• 10:00-10:05 - zahájení

• 10:05-10:25 - úvodní prezentace MPO se zaměřením na pilíře Fyzická infrastruktura 
a zelená tranzice a Vzdělávání a trh práce

• 10:25-10:30 - představení Do No Significant Harm principu (MŽP)

• 10:40-10:50 – komentáře a dotazy k úvodní prezentaci

• 11:00-11:30 - moderovaná diskuse k pilíři Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

• 11:30-11:55 - moderovaná diskuse k pilíři Vzdělávání a trh práce

• 11:55.12:00 – shrnutí a informace o dalším postupu
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Podpora oživení a odolnosti v EU

• Na červencovém zasedání EU byl přijat balíček ozdravných opatření a rozpočet na období 2021–2027 s cílem pomoci zemím EU
zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace.

• Komplexní balíček v celkové výši 1,8 bilionu eur se skládá z:
• víceletého finančního rámce (VFR)
• mimořádného fondu na podporu hospodářského oživení v rámci nástroje Next Generation EU (NGEU).

• Celkový rozpočet NGEU činí 750 miliard eur, z toho 390 miliard eur bude rozděleno ve formě grantů a 360 miliard eur ve formě
půjček.

• Částky v rámci NGEU budou přiděleny na celkem sedm programů:
• Facilita na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF, 312,5 miliard eur v grantech)
• Horizont Evropa
• InvestEU
• Program rozvoje venkova
• Fond pro spravedlivou transformaci
• ReactEU
• RescEU.



Kulatý stůl Rady vlády pro udržitelný rozvoj
k Národnímu plánu obnovy
20. ledna 2021

4

Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF)

• Členské státy mohou o podporu z RRF žádat Evropskou komisi předkládáním národních plánů na podporu oživení a odolnosti jako
součásti tzv. evropského semestru (každoročního cyklu koordinace hospodářských a sociálních politik).

• Plán bude připraven na celé tři roky, kdy je RRF možné závazkovat (2021–2023).

• Revidován bude v roce 2022, kdy bude známa alokace na poslední, třetí rok (pro kterou bude platit jiný alokační klíč).

• Reformy a investice plánu musí:

• Reflektovat specifická doporučení Rady pro danou zemi přijímaná v rámci evropského semestru (tzv. Country Specific
Recommendations – CSR), a to jak pro rok 2020, tak 2019.

• Přispívat k posílení potenciálu růstu a tvorby pracovních míst i ekonomické a sociální odolnosti.

• Přispívat k digitální i zelené transformaci.

• Mít trvalý dopad.

• Být vzájemně koherentní.

• Jednou z hlavních oblastí čerpání prostředků mají být projekty v oblasti klimatu (až 37 % celkových výdajů). To má přispět k
dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050, což je součástí Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) a je v souladu s
cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a Pařížskou dohodou. Dále platí, že národní plány členských států musí být v souladu s
obecným principem „významně neškodit“ životnímu prostředí („do no significant harm principle“) dle tzv. taxonomie EU.

• Další klíčovou oblastí je digitální transformace ekonomik, která má přispět k růstu přidané hodnoty a vyšší konkurenceschopnosti
států EU.
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Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF)

• Plány se musí rovněž zásadně dotknout sedmi evropských vlajkových iniciativ:

• Nabírání na síle (Power Up) – budování a integrace kapacit obnovitelné energie;

• Renovace (Renovate) – zlepšení energetické účinnosti budov;

• Dobíjení a doplňování paliva (Recharge and Refuel) – urychlení rozvoje čisté mobility;

• Připojení (Connect) – budování vysokorychlostního internetu;

• Modernizovat (Modernise) – EU-ID a modernizace klíčových digitálních veřejných služeb;

• Rozšíření (Scale-up) – vytváření evropského průmyslového cloudu – digitální transformace EU závisí na zvýšení kapacit 
evropského průmyslového cloudu dat a na schopnosti rozvíjet nejvýkonnější, nejmodernější procesory;

• Změna kvalifikace a prohlubování dovedností (Reskill and Upskill).
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Východiska Národního plánu obnovy
• Východiska NPO odeslána dopisem premiéra předsedkyni Evropské komise 

Ursule von der Leyen ke konzultaci dne 14. října 2020.

• Struktura východisek:

Úvod 

Manažerské shrnutí

Část 1: Stav českého hospodářství

Část 2: Národní plán obnovy v širších souvislostech

Část 3: Pilíře Národního plánu obnovy

• Digitální transformace

• Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

• Vzdělávání a trh práce

• Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid

• Výzkum, vývoj a inovace

• Zdraví a odolnost obyvatel 

Příloha A: Detailní popis navrhovaných komponent Národního plánu obnovy
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Národní plán obnovy

• Národní plán obnovy bude obsahovat:

• Plán reforem a investic, prostředky z RRF (odhadem 172 mld. Kč (ve stálých cenách roku 2018) na roky 2020-2026).

• Platby jsou možné až do roku 2026. Zpětně způsobilé výdaje od 1. února 2020.

• Cílem je financovat strukturální reformy a veřejné investice.

• Vybrané požadavky pro Národní plán obnovy

• Financovatelnost v krátkodobém horizontu (implementace začínající v období 2020-2023).

• Efektivní řešení oblastí, které byly definovány v prioritách Evropského semestru a v rámci tzv. „vlajkových iniciativ“.

• Systematické řešení dvojí tranzice (digitální (20 %) a zelené (37 %)) + tzv. „do no significant harm“.

• Efektivní řešení krize – zajištění návratu k ekonomickému růstu a zaměstnanosti.

• Národní plán obnovy musí být v souladu s:

• Národním programem reforem (plán bude formálně přílohou Národního programu reforem).

• Dohodou o partnerství.

• Plánem (plány) spravedlivé územní transformace (v rámci Mechanismu pro spravedlivou transformaci).

• Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu (tzv. klimaticko-energetickým plánem).
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Co přináší RRF/NPO nového?

• Výsledkově orientovaný nástroj

• Není založen na úhradě výdajů vzniklých členským státům, jako je 
tomu v případě financování soudržnosti. 

• Proplácení na základě dosažení KPIs (milníků a cílů), 
nikoliv reálných nákladů
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Řešení specifických doporučení EK/Rady
● Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče. 

● Přijmout projednávaná protikorupční opatření.

● Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin. 

● Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.

● Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména její udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a 

transformaci energetiky včetně zvýšení energetické účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly.

● Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality.

● Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému.

●
V souladu s obecnou únikovou doložkou Paktu o stabilitě a růstu přijmout veškerá nutná opatření k účinnému řešení pandemie COVID-19, k udržení ekonomiky a k 

podpoře následného oživení. Pokud to hospodářské podmínky dovolí, provádět fiskální politiky zaměřené na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a na 

zajištění udržitelnosti dluhu a současně zvýšit investice.

● Zajistit odolnost systému zdravotní péče, posílit dostupnost zdravotnických pracovníků, primární péči a integraci péče a zavést služby elektronického zdravotnictví.

2 ● Podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce, poskytováním dovedností (včetně digitálních dovedností) a přístupem k digitálnímu učení.

● Podpořit malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, snížením administrativní zátěže a zlepšením elektronické veřejné 

správy.

● Předsunout veřejné investiční projekty ve vyšší fázi připravenosti a podpořit soukromé investice, aby se napomohlo hospodářskému oživení.

● Zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na vysokokapacitní digitální infrastrukturu a technologie, na čistou a účinnou výrobu a využívání 

energie a na udržitelnou dopravní infrastrukturu, a to mimo jiné v uhelných regionech.

● Zajistit inovativním podnikům přístup k financování a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje.

1

3

CSR 2019

CSR 2020

1

2

3

● Zcela nebo z velké části řešeno v NPO

● V NPO řešeno částečně, nebo řešeno jinak

● Pouze mírný pokrok v řešení
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Komponenty návrhu Národního plánu obnovy
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Pilíř 2 – Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

• Fyzická infrastruktura a zelená tranzice - zajistí zlepšený pohyb produktů s okolními zeměmi a zároveň
napomůže ke zlepšování životního prostředí.

• Zahrnuje 3 hlavní oblasti:

1. Zlepšení fyzické infrastruktury - primárně dopravní. Důležitá pro konkurenceschopnost regionů.
Zajišťuje jejich propojení s obchodními partnery a přesun lidí a zboží v rámci ČR, Evropy i zbytku
světa. Přesun k energeticky efektivnějším dopravním sítím přispívá k plnění zelené agendy.

2. Dekarbonizace ČR - přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. I přes zanedbatelný podíl ČR na
celkových emisích ve srovnání s velkými zeměmi ve světě i v Evropě a podstatnému snížení emisí
oproti stavu v roce 1990, je důležité nadále přispívat k cíli snížení emisí. Řada dekarbonizačních
iniciativ je ekonomicky návratných a ČR může získat výrazný náskok v budování nové, udržitelné
ekonomiky a zvýšit svoji konkurenceschopnost na globálním trhu.

3. Příprava na dopad klimatické změny - přes všechny snahy o omezení emisí skleníkových plynů se
klima nadále výrazně proměňuje. ČR čerpající ze svého mírného podnebí se na tyto změny musí
adaptovat, aby minimalizovala jejich dopad na své hospodářství a kvalitu života obyvatel.
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Pilíř 2 – reformy a investice

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava (MD)

2.1.1 Nové technologie a digitalizace na silniční a železniční infrastruktuře

2.1.2 Elektrizace železnic

2.1.3 Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)

2.1.4 Zlepšení životního prostředí - protihluková opatření na silniční síti

2.1.5 Investice Zlepšení energetické efektivity dopravy (obnova 
železničních vozidel v elektrické trakci pro regionální dopravu, podpora 
rozvoje infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu v elektrické 
trakci a podpora intermodální nákladní dopravy)

2.1.6 Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty 
a tunely)

2.2 Snižování spotřeby energie (MPO) 

2.2.1 Realizace energeticky úsporných opatření při rekonstrukci státních 
budov

2.2.2 Realizace energeticky úsporných opatření při rekonstrukci systémů 
veřejného osvětlení

2.3 Transformace průmyslu a přechod na čistší 
zdroje energie (MPO)

2.3.1 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů

2.3.2 Modernizace distribuce tepla v rámci soustav zásobování teplem

2.3.3 Modernizace lokomotiv
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Pilíř 2 – reformy a investice

2.4 Rozvoj čisté mobility (MPO)

2.4.1.1 Budování infrastruktury - budování veřejné infrastruktury

2.4.1.2 Budování infrastruktury - budování infrastruktury pro veřejnou 
dopravu (Praha)

2.4.1.3 Budování neveřejné infrastruktury

2.4.1.4 Budování infrastruktury - Budování dobíjecích stanic pro obytné 
budovy

2.4.1.5 Budování infrastruktury - Budování dobíjecích stanic pro municipality 
a jimi zřízené instituce

2.4.2.1 Podpora nákupu vozidel - Vozidla (el, H2, CNG/LNG) pro podnikatelské 
subjekty včetně E-cargokol **

2.4.2.2 Podpora nákupu vozidel - Vozidla (el, H2, CNG) pro obce, kraje, státní 
správu **

2.4.2.3 Podpora nákupu vozidel - Vozidla (elektrobusy a hybridní autobusy 
pro veřejnou hromadnou dopravu v Hlavním městě Praha)

2.4.2.4 Podpora nákupu vozidel - Železniční (kolejová) vozidla na alternativní 
pohon

2.4.2.5 Podpora nákupu vozidel - Říční plavidla na alternativní pohon***

2.4.3.1 Investiční podpora výroby bioCNG
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Pilíř 2 – reformy a investice
2.7 Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda (MŽP/MPO)

2.7.1 Odpady - infrastruktura

2.7.2 Podpora využití druhotných surovin 

2.7.3 Cirkulární řešení v podnicích

2.7.4 Úspora vody v průmyslu

2.8 Regenerace brownfieldů (MMR/MPO)
2.8.1 Příprava projektů regenerace brownfieldů

2.8.2 Investiční podpora regenerace brownfieldů s cílem zajištění vysoké úrovně energetické účinnosti a adaptace na klimatické změny

2.8.3 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití 

2.8.4 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití 
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Pilíř 3 – Vzdělávání a trh práce

• Vzdělávací systém České republiky na všech svých úrovních potvrzuje ve srovnání se zeměmi
obdobného historického vývoje i hospodářské kondice svoji kvalitu a vysokou úroveň.

• Technologie proměňují všechna hospodářská odvětví. Vytvářejí se nové kategorie zaměstnání,
mění se soubory dovedností potřebných pro tradiční i nová povolání. Mezi ty patří digitální
dovednosti, vyšší kognitivní dovednosti, mezilidské dovednosti a dovednost přizpůsobivosti
změnám.

• Efektivní fungování trhu práce musí podpořit posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky a
její posun v globálním hodnotovém žebříčku.

• Trh práce musí zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly a pro ni kvalitní pracovní podmínky a
reagovat na požadavky trvale udržitelného rozvoje.

• Cílem je:

• zajištění digitalizace škol

• vytvoření nových programů zaměřených na nové potřeby státu a ekonomiky

• vytvoření provázaného ekosystému pro zvyšování kvalifikací dospělých
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Pilíř 3 – reformy a investice

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (MŠMT)
3.1.1 Digitalizace stávajících obsahů a forem vzdělávání

3.1.2 Digitální a informační gramotnost spolu s kritickým myšlením žáků a studentů

3.1.3 Fond mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a digitalizace škol

3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů (MŠMT) 
3.2.1.1 Posílení kapacit vysokých škol pro výuku online, vzdělávání v rychle se rozvíjejících odvětvích a pro up-skilling a re-skilling

3.2.1.2 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť

3.2.2.1 Zlepšení podmínek pro další vzdělávání a celoživotní učení ve vazbě na podporu celoživotního vzdělávání a učení, a kapacity škol pro re-
skilling a up-skilling pro transformaci ekonomiky

3.2.2.2 Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro vzdělávání dospělých v rámci dalšího vzdělávání realizovaného ve škole

3.2.3.1 Snižování bariér v přístupu k předškolnímu vzdělávání s cílem zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání prostřednictvím zajištění obědů 
pro děti z ekonomicky znevýhodněných rodin

3.2.3.2 Zajištění kvalifikovanosti a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenní skupinou dětí a žáků ve všech regionech

3.2.3.3 Doučování žáků základních škol

3.2.3.4 Motivační příspěvek a zajištění plné kvalifikovanosti pedagogů
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Pilíř 3 – reformy a investice

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (MPSV)
3.3.1 Rozvoj digitalizace systému ČSSZ

3.3.2 Investice do modernizace budov ČSSZ

3.3.3 Budování kapacit předškolních zařízení

3.3.4 Úhrada zvýšených nákladů na informační systém pro správu důchodového pojištění a překlopení systému výplaty důchodů

3.3.5 Další profesní vzdělávání (především v malých a středních podnicích) a rekvalifikace - obojí zaměřeno především na digitální kompetence

3.3.6 Modernizace úřadů práce
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Harmonogram pravidelných setkání s EK
Vždy ve čtvrtek před pátečním setkáním s EK proběhlo slaďovací setkání na národní úrovni
Date Time Horizontal topics (1h) Thematic topics (2h) 

Friday 30.10. ✓ Horizontal 11:00-12:00 CSRs and overview of macro issues 

Friday 6.11. ✓ Horizontal 10:00-11:00 
Thematic 11:00-13:00 

Climate tracking and DNSH • Green transition
• Sustainable transport 

Friday 13.11.     ✓ Horizontal 11:00-12:00 
Thematic 14:00-16:00 

Milestones and targets • Education and labour market
• Institutions and regulatory environment (including 

public administration reform and business 
environment) 

Friday 20.11. ✓ Horizontal 11:00-12:00 
Thematic 14:00-16:00 

State aid • Digital transition
• Research and innovation 

Friday 27.11. ✓ Horizontal 11:00-12:00 
Thematic 14:00-16:00 

Stock-taking meeting at the level of principals • Healthcare

Friday 4.12. ✓ Horizontal 11:00-12:00 
Thematic 14:00-16:00 

Costing • Green transition
• Sustainable transport 

Friday 11.12. ✓ Thematic + Horizontal 
14:00-16:00

Governance of the plan, audits and controls • Gas investments

Friday 18.12. ✓ Horizontal 11:00-12:00 
Thematic 14:00-15:00 

Stock-taking meeting at the level of principals • Pension reform
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Harmonogram pravidelných setkání se stakeholdery

Den Čas Téma setkání Vlastníci

Čtvrtek  12.11. ✓ 9:00 – 11.00 Fyzická infrastruktura a zelená tranzice MD, MPO, MŽP, MZE, MF

Čtvrtek 19.11. ✓ 9:00 – 11.00 Digitální transformace MV, MPO, MK, MMR

Čtvrtek 26.11. ✓ 9:00 – 11.00 Vzdělávání a trh práce MŠMT, MPSV

Čtvrtek 3.12. ✓ 9:00 – 11.00 Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci 
na COVID

MMR, MSP, MV, MF

Čtvrtek 10.12. ✓ 9:00 – 11.00 Výzkum, vývoj a inovace

Zdraví a odolnost obyvatelstva

MŠMT, MPO, MZ

Přehled dalších jednání:
13. října 2020 - zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
15. října 2020 - setkání s územními partnery k tématu NPO
26. října 2020 - jednání Národní ekonomické rady vlády – projednán bod ke stavu 
přípravy NPO, vč. připomínek členů rady k jeho obsahu
29. října 2020 - setkání s územními partnery k tématu NPO
5. listopadu 2020 - Podnikatelská rada – představen Národní plán obnovy a proběhla 
diskuse k jeho zaměření
7. prosince  2020 - Pracovní tým RHSD pro hospodářskou politiku - Podnikatelská rada –
představen Národní plán obnovy a proběhla diskuse k jeho zaměření

9. prosince 2020 - schůze Výboru pro EU Senátu PČR - Informace vlády ČR o přípravě 
NPO ČR
10. prosince 2020 - zasedání Výboru pro socio-ekonomický rozvoj RVUR
14. prosince 2020 - plenární schůze RHSD – téma Národní plán obnovy
15. prosince 2020 - Kulatý stůl k přípravě NPR 2021
12. ledna 2021 - jednání Národní ekonomické rady vlády - projednán bod ke stavu 
přípravy NPO, vč. připomínek členů rady k jeho obsahu
15. ledna 2021 - jednání PT RHSD pro EU - projednána příprava NPR 2021 a NPO
20. ledna 2021 - diskusní kulatý stůl RVUR
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Děkuji za pozornost


