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Programové období 2014 – 2020 

 

• Politika soudružnosti - cílem snižování rozdílů mezi 

různými regiony a eliminace zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů 

 

• ESIF - Evropské strukturální a investiční fondy: 

oEFRR - Evropský fond regionálního rozvoje 

oESF- Evropský sociální fond 

oFS - Fond soudržnosti 

oEZFRV - Evropský zemědělský fond pro rozvoj   

      venkova 

oENRF - Evropský námořní a rybářský fond 

 

• V programovém období 2014 – 2020 je z ESIF  

     pro ČR vyčleněno 24 mld. EUR 

 

 

 



 

Programové období 2014 – 2020 

 

ČR čerpá prostřednictvím deseti operačních programů  

 



Programové období 2014 – 2020 

 

Prioritní cíle MZ ČR v oblasti zdravotní politiky 

(v programovém období 2014 – 2020) 

  

• ústředním tématem reforma péče o duševní zdraví 

(transformace a deinstitucionalizace, vzdělávání, 
destigmatizace) a investice do infrastruktury 

poskytovatelů  

• rozvoj superspecializované péče  a rozšíření podpory i 

na péči návaznou   

• vzdělávání zdravotnických pracovníků  

• primární a sekundární prevence 

 

 



 

Programové období 2014 – 2020 

 

Problematika zdravotní péče je ve stávajícím období 

podporována především z následujících OP 

 

• OPZ  

o aktivity v oblasti prevence, zavádění nových služeb, 

jejich deinstitucionalizace zejména v oblasti 
psychiatrické péče 

o vzdělávání zdravotnického personálu 

• IROP 

o podpora deinstitucionalizace psychiatrické péče 

o specializovaná péče v oblastech onkogynekologie  
a perinatologie 

o návazná péče 

o + projekty IT (kybernetická bezpečnost, informační 

systémy) 

• OP VVV , OP ŽP  

 

 



 

Programové období 2021 – 2027 

 

 

• V programovém období 2021 – 2027 určují národní 

pozici ČR především dokumenty Strategický rámec 

Česká republika 2030, vznikající Strategie regionálního 

rozvoje a Národní koncepce realizace politiky 

soudružnosti po roce 2020 (NKR) 

 

• Podoba politiky soudružnosti po roce 2021 souvisí s 

geopolitickým a finančním vývojem EU 

 

• Legislativa ESIF 2021+ a VFR ve vyjednávání 

 

• V rámci 5 priorit EU je navrhováno 7 OP 

 

 



Programové období 2021 – 2027 

Priorit 

Rozvoj 

založený na 

inovacích a 

uplatnění 

technologií 

Nízkouhlíko

vá 

ekonomika a 

odpovědné 

využívání 
zdrojů 

Dostupnost 

a mobilita 

Vzdělání a 

společnost 

a lidský 

kapitál 

Udržitelný 

rozvoj území 

Předpokláda

ný objem 

prostředků z 

ERDF:  

45 % 
 

Předpokláda

ný objem 

prostředků z 

ERDF:  

30 %  

Priority EU 

 



Operační programy v ČR  v programovém období 2021 

- 2021 

 

Priority

Operační 

programy 

Podpora inovace prostřednictvím 

aplikovaného a experimentálního 

výzkumu

Spolupráce a funkční propojení 

veřejné správy, akademického, 

výzkumného a podnikatelského 

sektoru 

Zlepšení inovační schopnosti MSP

Zvýšení přidané hodnoty výrobků a 

služeb podniků v produkčním řetězci

Zavedení principů průmyslu 4.0 ve 

firmách

Účinné zabezpečení informačních 

systémů veřejné správy a adekvátní 

reakce na rostoucí kybernetické 

hrozby

Elektronizace výkonu veřejné správy 

a zavedení související infrastruktury

Modernizace a zefektivnění výroby, 

distribuce a akumulace energie

Zvýšení energetické účinnosti a 

energetických úspor

Zavedení inovativních 

nízkouhlíkových technologií

Efektivní a šetrné využívání OZE

Zavedení moderních a vysoce 
účinných způsobů výroby, distribuce 
a akumulace tepelné energie.

Zefektivnění a 

optimalizace veřejné 

správy pro 

poskytování 

kvalitních služeb a 

usnadnění občanské 

participace

Zvýšení účasti 

znevýhodněných 

skupin na trhu práce

Modernizace institucí 

na trhu práce

Podpora rovných 

příležitostí a 

slaďování pracovního 

a osobního života

Fungující systém 

dalšího profesního 

vzdělávání

Podpora a využití 

pracovní mobility 

Sociální začleňování

Sociální bydlení

Klientsky orientované 

sociální služby

Řídící orgán = 

Ministerstvo práce a 

sociální věcí

Rozvoj a 

zkvalitnění 

dopravní 

infrastruktury

Zavedení 

moderních 

technologií pro 

organizaci 

dopravy a 

snížení 

dopravní 

zátěže

Efektivní využití 

multimodální 

nákladní 

dopravy

Zvýšení využití 

a dostupnosti 

alternativních 

paliv v dopravě

Řídící orgán = 

Ministerstvo 

dopravy

Regionální dopravní 

napojení s vazbou na síť 

TEN-T

Městská a příměstská 

mobilita a telematika

Nízkoemisní a 

bezemisní vozidla a 

související infrastruktura

Zkvalitňování územní 

vzdělávací infrastruktury 

Sociální bydlení 

Infrastruktura sociálních 

služeb

Infrastruktura 

zdravotních služeb

Rozvoj inovačních aktivit 

ve vazbě na podporu 

podnikání a trh práce 

Podpora veřejné 

infrastruktury cestovního 

ruchu a kulturního 

dědictví 

Zkvalitňování životního 

prostředí v obcích a 

městech

Ochrana a péče o 

přírodu a krajinu vč. 

revitalizace brownfiledů

Ochrana obyvatel a 

prevence rizik

Řídící orgán = 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj

Řídící orgán = Ministerstvo 

průmyslu a obchodu

Řízení a 

koordinace 

Dohody o 

partnerství

Podpora 

horizontálních 

otázek a 

partnerů

Podpora 

administrativní 

kapacity 

implementace

Vybrané činnosti 

na podporu 

veřejné správ

Řídící orgán = 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj

Ochrana a péče o 

přírodu a krajinu 

Zlepšení kvality 

ovzduší

Ochrana a 

zlepšení stavu 

vody a vodního 

hospodářství

Sanace míst 

s ekologickou 

zátěží a 

revitalizace 

brownfieldů

Vytvoření zázemí 

pro 

environmentální 

vzdělávání a 

výchovu 

Zavedení principů 

oběhové 

hospodářství a 

účinné využívání 

zdrojů

Zvýšení 

energetické 

účinnosti a 

energetických 

úspor

Efektivní a šetrné 

využívání OZE

Řídící orgán = 

Ministerstvo 

životního 

prostředí

IROP

(EFRR, FS)

OP Životní 

prostředí

(EFRR, FS)

OP Doprava

(FS, EFRR) 

OP Technická 

pomoc a kvalita 

správy

(ESF+)

OP Lidské zdroje

(ESF+)

OP Konkurenceschopnost

(EFRR, FS)

OP výzkum a 

vzdělávání

(EFRR, ESF+)

Kurikula a metody 

výuky pro 21. 

století, rozvoj 

klíčových 

kompetencí

Rovnost ve 

vzdělávání, jeho 

dostupnost a 

individuální 

přístup

Rozvoj kapacit 

pro vzdělávání

Komplexní 

zlepšení přípravy 

a rozvoje 

pedagogických 

pracovníků 

Mobilita 

zaměstnanců ve 

výzkumu a 

vzdělávání a 

rozvoj 

mezinárodní 

spolupráce

Zlepšování 

prostředí a rozvoj 

kapacit pro 

výzkum a vývoj

Funkční propojení 

veřejné správy, 

akademického, 

výzkumného a 

podnikatelského 

sektoru

Řídící orgán = 

Ministerstvo 

školství, 

tělovýchovy a 

mládeže

Rozvoj založený na inovacích a 

uplatnění technologií

Vzdělaná společnost a lidský 

kapitál
Dostupnost a mobilita Udržitelný rozvoj území 

Nízkouhlíková ekonomika a 

odpovědné využívání zdrojů

OP 

Přeshraniční 

spolupráce

(EFRR)

Bude 

upřesněno na 

základě 

spolupráce 

se 

sousedními 

státy

Řídící orgán 

= tbc.

Poznámka: VÝČET OBLASTÍ INTERVENCÍ A FONDŮ UVEDENÝCH V RÁMCI VÝŠE NAVRŽENÝCH PROGRAMŮ JE NYNÍ INDIKATIVNÍ A BUDE PŘEDMĚTEM DALŠÍHO PROJEDNÁVÁNÍ



Finanční aspekty politiky soudružnosti v 

programovém období 2021 – 2027 

• Celková alokace pro ČR 20,019 mld. €  

ESF+ = 2,737 mld. €  (-20 %) 

ERDF = 10,524 mld. €  (-12 %) 

FS = 6,444 mld. €  (+5 %) 

ETC = 0,314 mld. € 

• Podíl ESF+ pro ČR na alokaci ERDF a ESF+ je 20,6%  

• Finanční záležitosti vyjednává MF na PS pro Víceletý 

finanční rámec: negociační balíček s tématy N+X, 

spolufinancování, předfinancování, atd. – předpoklad 

dohody nejdříve podzim 2019 

• Výrazné zvýšení národního spolufinancování ČR  

• Užití části alokace předdefinováno (např. tematická 

koncentrace)  

 



Rozpočet  EU v programovém období 2021 – 2027 

• rozpočet 1 279 mld. EUR  

• v závazcích 1.114 % HND EU27 a 1 246 mld. EUR v 

platbách (1.08 % HND EU27)  

• 7 kapitol:  

o Jednotný trh, inovace, digitalizace – 187.4 mld. EUR  

 (15 % VFR 2021+) 

o Koheze a hodnoty – 442.4 mld. EUR (34.5 % VFR 

2021+) 

o Přírodní zdroje a životní prostředí- 378.9 mld. EUR  

 (30 % VRFR 2021+) 

o Migrace a ochrana hranic – 34.9 mld. EUR (3 % VFR 

2021+) 

o Bezpečnost a obrana – 27.5 mld. EUR (3 % VFR 2021+) 

o Sousedství a svět – 123 mld. EUR (10 % VFR 2021+) 

o Evropská veřejná správa – 85.3 mld. EUR (7 % VFR 

2021+) 

 



Nové změny v programovém období 2021 – 2027 

• Komise navrhuje zkrácení pravidla n+, a to na dva 

roky ze stávajících tří 
 

• Nižší míra spolufinancování EU  
 

• Navrhováno snížení zálohových plateb ze strany 

Komise 
 

• Zásadní důraz kladen na naplňování Specifických 

doporučení Rady 
 

• r. 2025 – revize programového období 
 

• ESIF a Evropský semestr – posílení vazby mezi 

politikou soudržnosti a evropským semestrem  

 

 

 



Nové změny v programovém období 2021 – 2027 

 

• Nově 3 kategorie regionů 

o Méně rozvinuté (Severozápad, Severovýchod, 

Střední Morava, Moravskoslezsko) 

o Přechodové (Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod) 

o Více rozvinuté regiony (Praha) 

 

 

• Výrazné snížení míry spolufinancování EU 

o Méně rozvinuté 70 % (nyní 85 %) 

o Přechodové 55 % (nyní 60 %) 

o Více rozvinuté regiony 40 % (nyní 50 %) 

 



Resort zdravotnictví v programovém období 2021 – 

2027- „základní podmínka“ čerpání ESIF  

Enabling condition - Základní podmínka 

• „Je vytvořen vnitrostátní strategický rámec politiky v 

oblasti zdraví, který obsahuje: 

o mapování potřeb v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, 

a to i pokud jde o zdravotnický personál a o personál pro 

dlouhodobou péči, s cílem zajistit udržitelná a 

koordinovaná opatření 

o opatření k zajištění efektivnosti, udržitelnosti a 

dostupnosti zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče, 

včetně zvláštního zaměření na osoby vyloučené ze 

systémů zdravotní a dlouhodobé péče 

o opatření na podporu komunitních služeb” 

• posílení a zpřísnění tohoto nástroje 

• naplňování podmínek bude sledováno průběžně během 

celého programového období 

• Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 

2030 

 

 



Resort zdravotnictví v programovém období 2021 – 

2027 

• Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České 

republice do roku 2030 – specifické cíle představují 

investiční a neinvestiční priority resortu MZ 

 

o Reforma primární péče 

o Primární a sekundární prevence nemocí, zvyšování 

zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů k vlastnímu 

zdraví 

o Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní 

a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví  

o Personální stabilizace resortu zdravotnictví  

o Digitalizace zdravotnictví  

o Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví 

o Zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů 

zdravotnictví 

 

 

 

 

 



Resort zdravotnictví v programovém období 2021 – 

2027 

• Resort zdravotnictví – možnosti čerpání v 

období 2021 – 2027 prostřednictvím 

následujících operačních programů: 

 

o IROP II - Reforma primární péče – sdružené praxe, 

urgentní příjmy, investice do integrované péče, 

integrace zdravotní a sociální péče, investice do 

zařízení poskytovatelů psychiatrické péče  

o OP LZ - Implementace modelů integrované péče, 

integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o 

duševní zdraví, personální stabilizace resortu 

zdravotnictví (vzdělávání),  primární a sekundární 

prevence nemocí, zvyšování zdravotní gramotnosti a 
odpovědnosti občanů k vlastnímu zdraví 

o OPK - Digitalizace zdravotnictví  

o OP JAK - Zapojení vědy a výzkumu do řešení 
prioritních úkolů zdravotnictví 

 



Pohled EK na podporu zdravotnictví v programovém 

období 2014 – 2020  

• tzv. Country report – v roce 2019  Příloha D 

Investiční priority k financování politiky 

soudružnosti v období 2021 – 2027 pro ČR 

oPolitický cíl č. 1: Inteligentnější Evropa – 

inovativní a inteligentní průmyslová 

transformace – elektronické zdravotnictví 

oPolitický cíl č. 4: Sociálnější Evropa - provádění 

evropského pilíře sociálních práv - podpora 

deinstitucionalizace péče zejména pro děti mladší 

tří let, osoby se zdravotním postižením, starší osoby 

a osoby s mentálním postižením, podpora 

spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami, 

posílit a zlepšit přístup k primární péči, zejména pro 

zranitelné skupiny, integraci péče a prevence 

 



3. akční program EU v oblasti zdraví 2014-2020 

(Third EU Health Programme) 

• Hlavní finanční nástroj EU v oblasti veřejného zdraví. 
 

• Hlavní cíle:  

o podpora zdraví, prevence nemocí, podpora zdravého životního 

stylu 

o ochrana před zdravotními hrozbami zvenčí  

o inovativní, efektivní a udržitelné systémy zdravotní péče 

o usnadnění přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči 

 

• Hlavní grantové nástroje: 

o Projekty – otevřené výzvy pro žadatele 

o Společné akce – uzavřená grantová procedura -> primárně určeno 

pro ministerstva či jimi delegované organizace  

o Tendry – grant formou veřejné zakázky 

 

• Vypisovány každoročně na základě schváleného plánu 

 



Pokračování 3. akčního programu v období 2021-2027 

(složka „Zdraví“ programu ESF+) 

 

V období 2021-2027 se 3. akční program začlení do ESF+ jako 

jeho složka Zdraví (tzv. Health strand) 

• návrh Nařízení k ESF+ v jednání (ukončeno vyjednávání na úrovni 

Rady EU, následuje trialog s Evropským parlamentem ve druhé 

polovině 2019) 

• navrhovaná alokace složky Zdraví: € 413 000 000 

• složka Zdraví bude přímo řízena Evropskou komisí (gesce DG 

SANTE) 

• implementace nadále na základě ročních pracovních plánů 

• z návrhu je zřejmá kontinuita hlavních cílů:  

o ochrana občanů před závažnými zdravotními hrozbami zvenčí (zlepšení 
připravenosti na krize a přeshraniční zdravotní hrozby) 

o podpora budování inovativních, efektivních a udržitelných systémů 
zdravotní péče (digitální transformace, e-Health, podpora národních 

reforem) 

o podpora implementace legislativy EU v oblasti zdraví (léčivé přípravky, 
HTA, kontrola tabáku, přeshraniční zdravotní péče) 

o podpora integrované činnosti členských států EU a usnadnění přístupu 
občanů k lepší a bezpečnější zdravotní péči (Evropské referenční sítě, 

šíření příkladů dobré praxe pro podporu zdraví a prevenci nemocí) 

 



EHP fondy 2014-2021 

Oblasti zaměření: 

1) Prevence duševních poruch u dětské populace; 

2) Prevence přenosných a nepřenosných nemocí / Zaměření na antimikrobiální resistenci; 

3) Posílení role pacientů a pacientských organizací. 

 

Celkový rozpočet programu: 16 470 588 EUR, cca 400 000 000 Kč 

• EHP fondy: 14 000 000 EUR; státní rozpočet: 2 470 588 EUR 

 

Add 1) Prevence duševních poruch u dětské populace 

• Předem definovaný projekt na prevenci duševních poruch u dětí – realizace FN Motol 

• Otevřená výzva + Malé grantové schéma 

 

Add 2) Prevence přenosných a nepřenosných nemocí / Zaměření na antimikrobiální resistenci 

• Předem definovaný projekt na zastavení trendu vzrůstající spotřeby antibiotik – realizace SZÚ 

• Otevřená výzva v oblasti prevence přen. a nepřen. nemocí v sociálně vyloučených lokalitách + Malé 

grantové schéma 

 

Add 3) Posílení role pacientů a pacientských organizací. 

• Předem definovaný projekt „pacientský HUB“ – realizace MZ 

• Malé grantové schéma 

 



Program švýcarsko-české spolupráce 

Současná situace: Vyjednávání na úrovni Švýcarsko – 

EU 
 

• Předpoklad zapojení členských států a vyjednávání 

jednotlivých programů na úrovni států v roce 2019 
 

• Předchozí programové období zaměřeno na dlouhodobou 
paliativní a geriatrickou péči -> předpoklad prosazování 

obdobného zaměření ze strany donorů 

 



 

 

 

 

Děkuji Vám za pozornost! 
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