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Shrnutí
V červenci 2020 se v Bruselu na mimořádném zasedání Evropské rady schválila finální podoba
plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 „Next Generation EU“. Ústředním bodem tohoto
plánu je Nástroj pro oživení a odolnost („RRF“) s finančními prostředky ve výši 672,5 mld. eur
(312,5 mld. eur v grantech a 360 mld. eur v půjčkách). Členské státy EU mohou o tyto prostředky
zažádat prostřednictvím národního plánu obnovy („NPO“), který musí splňovat povinná kritéria
daná nařízením č. 2021/241 o RRF. Národní plány obnovy se předkládají k posouzení Evropské
komisi, přičemž doporučené datum pro předložení bylo 30. dubna 2021. Ke dni 18. 5. 2021
odeslalo NPO k posouzení Evropské komisi 18 členských států – Belgie, Dánsko, Francie,
Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.
Většina států ve svých plánech pokrývá celé období, po které bude Nástroj pro oživení a odolnost
působit. Plány se v mnoha ohledech shodují s přihlédnutím na povinná kritéria, ale lze zaznamenat
odlišnosti v závislosti na obsahu a rozsahu specifických doporučení („CSRs“), které státy obdržely
v rámci evropského semestru v letech 2019 a 2020 a které ve svých plánech musí reflektovat.
Státům bylo také doporučeno v plánovaných opatřeních pokrýt i sedm vlajkových iniciativ EU.
Většina NPO pokrývá všechny tyto iniciativy.
Všechny plány členských států obsahují reformy a investice v politických oblastech, které jsou
důležité z evropského hlediska. Tyto oblasti jsou rozděleny do šesti pilířů - zelené transformace;
digitální transformace; inteligentního a udržitelného růstu; sociální a územní soudržnosti;
zdravotnictví a hospodářské, sociální a institucionální odolnosti a politik pro příští generaci.
Členské státy do těchto oblastí alokují rozdílné množství finančních prostředků. Množství
finančních prostředků, které půjdou na zelenou a digitální transformaci, je stanovené minimální
procentuální hodnotou (37 % na zelenou transformaci a 20 % na digitální transformaci). Některé
státy tyto procentuální hodnoty výrazně přesahují. Mezi státy s prioritami v oblasti zelené
transformace patří např. Lucembursko, Dánsko či Belgie, podporu digitalizace prosazují státy jako
Německo a Rakousko. Další členské státy jako Portugalsko či Španělsko se ve svých plánech
orientují na zvýšení odolnosti. V porovnání s ostatními státy se státy jako Francie a Řecko velmi
zaměřují na soudružnost, Slovensko pak na zdravotnictví. Ostatní země alokují finanční prostředky
do různých oblastí bez výrazně vyhraněných preferencí v jedné oblasti.
Text shrnuje hlavní priority členských zemí, které již odeslaly svůj připravený plán k posouzení
Evropské komisi.

Vybraná témata č. 04/2021

3

Obsah
ÚVOD............................................................................................................................................................................. 4
NAŘÍZENÍ O RRF A POKYNY PRO NPO ............................................................................................................................. 4
OBLAST PŮSOBNOSTI .............................................................................................................................................................. 5
HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY RRF .................................................................................................................................................... 5
VÝDAJOVÉ CÍLE NPO .............................................................................................................................................................. 5
ZÁSADY EVROPSKÉHO SEMESTRU .............................................................................................................................................. 5
PRIORITNÍ OBLASTI REFOREM A INVESTIC ................................................................................................................................... 6
VYPLÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ .......................................................................................................................... 6
BELGIE ........................................................................................................................................................................... 7
DÁNSKO ......................................................................................................................................................................... 9
CHORVATSKO............................................................................................................................................................... 11
FRANCIE ....................................................................................................................................................................... 11
KYPR ............................................................................................................................................................................ 16
LITVA ........................................................................................................................................................................... 17
LOTYŠSKO .................................................................................................................................................................... 18
LUCEMBURSKO ............................................................................................................................................................ 20
MAĎARSKO .................................................................................................................................................................. 21
NĚMECKO .................................................................................................................................................................... 22
POLSKO ........................................................................................................................................................................ 24
PORTUGALSKO ............................................................................................................................................................. 27
RAKOUSKO................................................................................................................................................................... 30
ŘECKO.......................................................................................................................................................................... 32
SLOVENSKO ................................................................................................................................................................. 35
SLOVINSKO .................................................................................................................................................................. 39
ŠPANĚLSKO .................................................................................................................................................................. 43
ZDROJE ........................................................................................................................................................................ 48

Vybraná témata č. 04/2021

4

Úvod
Na mimořádném zasedání Evropské rady v červenci 2020 se nejvyšší představitelé členských států
EU dohodli na víceletém finančním rámci EU pro roky 2021 – 2027 (dále jen „VFR“) a na finální
podobě plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 (Next Generation EU, dále jen „NGEU“).
Celková alokace, která byla určena ve výši 1 824,3 mld. eur, je rozdělena na 1 074,3 mld. eur
pro VFR a 750 mld. eur pro NGEU. Ústředním bodem plánu obnovy je nový Nástroj pro oživení a
odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“) s finančními prostředky ve výši
672,5 mld. eur (312,5 mld. eur prostřednictvím grantů a 360 mld. eur prostřednictvím půjček).
70 % prostředků grantů bude přiděleno v letech 2021 a 2022. Zbylých 30 % v roce 2023.1
První strategické pokyny pro realizaci RRF byly představeny v rámci evropského semestru v záři
2020. Evropská komise je zveřejnila v rámci strategie pro udržitelný růst. Nástroj pro oživení a
odolnost byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady EU v únoru 2021. Podmínkou
pro obdržení finančních prostředků z RRF je příprava národního plánu obnovy. Národní plán obnovy
(„NPO“) musí splňovat povinná kritéria daná nařízením o RRF a pokyny pro NPO a měl by
reflektovat doporučení Komise, aby investice a reformy ve stěžejních oblastech vedly k vytvoření
evropských stěžejních iniciativ v prioritních oblastech (tzv. vlajkové (flagship) iniciativy). Do NPO je
možno zahrnout reformy a investice od začátku února 2020 do konce srpna 2026, které tyto
požadavky splňují.
Doporučená uzávěrka pro předložení plánu byla stanovena na 30. dubna 2021, ovšem národní
plány pro obnovu lze předložit až do poloviny roku 2022.2 Ke dni 18. 5. 2021 odeslalo NPO
k posouzení Evropské komisi 18 členských států – Belgie, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko,
Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Na základě posouzení Evropskou komisí (zda je plán relevantní,
účinný, efektivní a ucelený) NPO následně schválí Rada EU. Finanční prostředky budou vypláceny
na základě plnění milníků a cílů stanovených v NPO.
Následující text shrnuje hlavní priority členských zemí, které již odeslaly svůj připravený plán
k posouzení Evropské komisi.

Nařízení o RRF a pokyny pro NPO
NPO musí splňovat povinná kritéria daná nařízením o RRF a měl by se řídit pokyny pro NPO.
Při vyhodnocování NPO bude posuzováno, zda NPO splňuje všechny podmínky pro využití
finančních prostředků z RRF.
Plán pro oživení a odolnost musí být řádně odůvodněn a opodstatněn a musí být v souladu se
souvisejícími národními dokumenty. Plán musí také směřovat k obecnému cíli RRF; vhodně
přispívat ke všem šesti pilířům oblasti působnosti; splňovat horizontální zásady; přispívat
k účinnému řešení výzev identifikovaných v příslušných doporučeních pro jednotlivé země;
pokrývat minimální procento finančních prostředků stanovené na zelenou a digitální transformaci
a měl by také přispívat k rovnosti žen a mužů.
Evropskou komisí bylo navíc doporučeno, aby opatření v NPO vedla k vytvoření evropských
stěžejních iniciativ v prioritních oblastech (tzv. vlajkové (flagship) iniciativy).

1
2

SMETANKOVÁ, Daša, Tereza KRČEK a Josef PALÁN. Plán na podporu oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání.
Questions and answers. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1870.
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Oblast působnosti
6 pilířů
1. zelená transformace;
2. digitální transformace;
3. inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, včetně hospodářské soudržnosti,
pracovních míst, produktivity, konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje a inovací a
dobře fungujícího vnitřního trhu se silnými malými a středními podniky;
4. sociální a územní soudržnost;
5. zdravotnictví a hospodářská, sociální a institucionální odolnost, s cílem mimo jiné
zvyšovat připravenost a schopnost reakce na krize, a
6. politiky pro příští generaci, děti a mládež, jako je vzdělávání a rozvoj dovedností.
Horizontální zásady RRF
Podpora z RRF nesmí nahrazovat opakující se výdaje rozpočtu, může ovšem doplňovat podporu
poskytovanou z jiných programů a nástrojů Unie za předpokladu, že nepokrývá stejné náklady.
Hrazená mohou být pouze ta opatření (reformy a investice), která dodržují zásadu „významně
nepoškozovat“ („do no significant harm“, DNSH).
Výdajové cíle NPO
Z celkových finančních prostředků přidělených na tento plán musí výdaje zahrnovat alespoň
37 % na zelenou transformaci3 a 20 % na digitální transformaci.
Zásady evropského semestru
NPO členských států by měly dle strategie pro udržitelný růst, pokynů pro NPO a nařízení o RRF
být konzistentní s evropským semestrem. Měly by obsahovat program vnitrostátních investic a
reforem ve čtyřech stěžejních oblastech představených v evropském semestru 2020, kterými jsou:
ekologická transformace; digitální transformace a produktivita; spravedlnost a makroekonomická
stabilita. Dále by měla být implementována doporučení pro jednotlivé země (Country Specific
Recommendations, dále jen „CSRs“) z let 2019 a 2020.
Pro všechny členské státy existuje totožné doporučení z roku 2020:
„V souladu s obecnou únikovou doložkou přijmout veškerá nutná opatření k účinnému řešení
pandemie, 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.“4

3

Zelená transformace také bývá označována pojmy „oblast klimatu“ či „ekologizace“
DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu
programu Česka z roku 2020. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0503&from=EN.
4
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Prioritní oblasti reforem a investic
Členským státům je dále doporučeno, v rámci strategie pro udržitelný růst, aby investice a reformy
v jejich NPO vedly k vytvoření evropských stěžejních iniciativ v prioritních oblastech. Za tyto
tzv. vlajkové (flagship) iniciativy Komise pokládá:


energii – čisté technologie;



renovaci – zlepšení energetické účinnosti;



dobíjení a doplňování paliva – podpora čistých technologií;



připojení – přístup k rychlým širokopásmovým službám pro všechny;



modernizaci – digitalizace veřejné administrativy a služeb, včetně soudnictví a systémů
zdravotní péče;



vyšší výkon – zvýšení kapacit evropského průmyslového cloudu dat;



změnu kvalifikace a prohlubování digitálních dovedností změnou vzdělávacích systémů.5

Vyplácení finančních prostředků
Státy mohou požádat o finanční podporu v podobě grantů a půjček. NPO je výsledkově orientovaný
nástroj. Komise bude finanční prostředky (granty a půjčky) vyplácet zpětně na základě dosažených
výsledků měřených podle milníků a cílů v NPO. Poslední milník/cíl může být dosažen až do konce
srpna 2026, ovšem finanční prostředky musí být navázány na investice a reformy zahájené do
konce roku 2023.
Finanční příspěvek (grant) se bude vyplácet ve dvou obdobích – 70 % bude přiděleno
do 31. prosince 2022 a zbývajících 30 % bude přiděleno během roku 2023.6 Výše finančního
příspěvku je limitována výší maximálního finančního příspěvku. Maximální finanční příspěvek je
vypočítán zvlášť pro každé výplatní období.


pro 70 % částky, přidělené do 31. 12. 2022, je maximální výše příspěvku vypočítána
na základě počtu obyvatel, převrácené hodnoty HDP na obyvatele a relativní míry
nezaměstnanosti státu



pro 30 % částky, přidělené během roku 2023, je maximální výše příspěvku vypočítána
na základě počtu obyvatel, převrácené hodnoty HDP na obyvatele a souhrnné změny
reálného HDP v období 2020-2021

Pokud má členský stát vyšší finanční potřeby spojené s reformami a investicemi zahrnutými
do NPO než které zvládne pokrýt maximální finanční příspěvek, může také požádat o doplňující
finanční podporu ve formě půjčky. Podpora v podobě půjčky nesmí být vyšší než rozdíl mezi
celkovými náklady NPO a maximálním finančním příspěvkem a nesmí překročit 6,8 % hrubého
národního důchodu státu v roce 2019 v běžných cenách.
Do 31. prosince 2021 může být na žádost členského státu vyplaceno až 13 % finanční podpory
(jak z grantů, tak půjček) formou předběžného financování.

5

SMETANKOVÁ, Daša. Roční strategie pro udržitelný růst 2021.
Finální procentuální a časové vymezení grantů bylo stanoveno na mimořádném zasedání Evropské rady v červenci
2020, aby se zajistila počáteční finanční podpora v prvních letech po krizi.
6
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Belgie
Belgie svůj národní plán obnovy (Plan National pour la Reprise et la Résilience de la
Belgique/National Plan voor Herstel- en Veerkracht voor België) předala Evropské komisi
30. 4. 20217 se žádostí o granty ve výši 5,9 mld. eur.
Opatření v belgickém plánu plánují pokrýt celé období RRF do roku 2026, reagují na všech šest
pilířů oblasti působnosti a sedm vlajkových iniciativ. V souladu s evropským semestrem plán také
reflektuje CSRs z let 2019 a 2020. Nejvíce z těchto doporučení je v plánu věnována pozornost
investičním projektům (převážně pro zelenou a digitální transformaci), v menší míře pak
podnikatelskému prostředí, trhu práce, veřejným financím, důchodům a vzdělávacímu systému.
Velká činnost v investičních projektech se ukazuje i v procentuálním zastoupení zelené
transformace (57 %) a digitální transformace (31 %).
Belgický plán obnovy se skládá ze šesti pilířů. Největší výdaje jsou plánované na klima, udržitelnost
a inovace (34,2 %), převážně na renovaci budov. Následují plánované výdaje na mobilitu (21,9 %),
budoucí ekonomiku a produktivitu (17 %), sociální problémy a společnost (14 %) a digitální
transformaci8 (12,9 %). Nejmenší část výdajů připadne na kontrolu vládních financí (0,1 %).
Pilíře a komponenty
1. Klima, udržitelnost a
inovace
1.1. Renovace budov
1.2. Rozvíjející se
energetické technologie

1.3. Klima a životní
prostředí
2. Digitální transformace
2.1. Kybernetická
bezpečnost
2.2. Veřejná správa

2.3. Optická vlákna, 5G a
nové technologie

7
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Alokace
Zaměření reforem a investic
(v mil. eur)
2 021
(34,2 %)
1 012,18 Schéma dotací na energii; renovace sociálního
bydlení a veřejných budov
608,0 Reforma daně z fosilních paliv; sítě pro přepravu
H2 a CO2, průmyslový hodnotový řetězec
pro přechod na vodík; rozvoj nízkouhlíkového
průmyslu; obnovitelné tepelné sítě; energetický
ostrov
400,8 Biodiverzita a adaptace na klima; ekologická
defragmentace, Blue Deal
763,3
(12,9 %)
78,8 Budování kapacit; posílení a zabezpečení
kybernetické bezpečnosti
585 E-Government; zjednodušení správních postupů;
digitalizace státní správy; podpora obchodu a
exportu skrz digitalizaci; služby elektronického
zdravotnictví; digitalizace kulturního a
mediálního sektoru; digitalizace regionálních a
místních správ
99,5 Zavedení národního plánu širokopásmového
připojení 5G; pokrytí slepých oblastí optickými
sítěmi; rozvoj AI k řešení společenských výzev

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2101.
Prostředky využité na tento pilíř jsou pouze součástí celkové alokace na digitální transformaci.
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Pilíře a komponenty
3. Mobilita
3.1. Cyklistická a pěší
infrastruktura
3.2. Modální přesun

3.3. Ekologičtější silniční
doprava

4. Sociální problémy a
společnost
4.1. Vzdělávání 2.0

4.2. Školení a zaměstnání
pro zranitelné skupiny
4.3. Sociální infrastruktura
4.4. Konec kariéry a
důchody
5. Budoucí ekonomika a
produktivita
5.1. Vzdělávání a trh práce

5.2. Podpora ekonomické
činnosti

5.3. Cirkulární ekonomika
6. Vládní finance
6.1. Kontrola výdajů
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Alokace
Zaměření reforem a investic
(v mil. eur)
1 292,2
(21,9 %)
410,7 Cyklistická infrastruktura; chodníky pro cyklisty
672,0 Prodloužení tramvaje a metra; inteligentní
semafory; efektivní síť železnic; chytrý pohyb
(Smart Move)
209,5 Firemní vozy s nulovými emisemi; nabíjecí
infrastruktura; stimulace dopravy s nulovými
emisemi; ekologizace autobusového parku;
podvody v oblasti emisí
834,5
(14 %)
442 Rozvoj vysokoškolského vzdělávání;
personalizovaná podpora ve výuce; digitální
transformace vzdělávání
165,3 Boj proti diskriminaci na trhu práce; inkluzivní trh
práce; digibanky; digitální platformy pro vězně
227,2 Byty a bydlení pro zranitelné osoby; vytvoření a
renovace center péče o děti
- 1 008,3
(17 %)
370,6 Mobilita do nedostatkových odvětví; širší daňová
reforma; celoživotní vzdělávání; reforma
podpory pro uchazeče o zaměstnání; centrum
digitálních a technologických inovací; digitální
školení; strategie obnovy trhu práce
439,8 Optimalizace postupů; nukleární medicína;
posílení výzkumu a vývoje – letectví a
kosmonautika, minimalizace odpadu; logistika;
digitalizace cestovního ruchu
197,9 Strategie regionální ekonomické přeměny;
cirkulární vládnutí; recyklace, cirkulární výroba
8,3
(0,1 %)
8,3
5 900,6

Zdroj: Belgický národní plán obnovy; vlastní zpracování
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Dánsko
Dánsko odeslalo svůj národní plán obnovy (Denmark’s Recovery and Resilience Plan) 30. 4. 2021,9
žádá v něm o finanční podporu v podobě grantů ve výši 11,6 mld. Kr (přibližně 1,2 mld. eur).
Finanční prostředky jsou v dánském plánu obnovy a odolnosti doplněny přibližně stejnou částkou
národních fondů.
Projekty v dánském národním plánu pokrývají celé období RRF až do roku 2026. Reagují na všech
šest oblastí působnosti a pět ze sedmi vlajkových iniciativ. Klíčovým je pro Dánsko zelený přechod,
který je nezbytným krokem pro snížení emisí skleníkových plynů v Dánsku o 70 % do roku 2030.
Na zelenou transformaci je proto plánováno vynaložit 60 % finanční podpory. Na digitální
transformaci je vymezeno 20 %.
S ohledem na evropský semestr se Dánsko v plánu zaměřuje také na CSRs z let 2019 a 2020 účinné řešení pandemie, podporu hospodářství a posílení zdravotnického systému, podporu
investic na hospodářské oživení a jejich zaměření na zelenou a digitální transformaci ad. Dalším
doporučením bylo zlepšení boje proti praní špinavých peněz. Dánsko již před tvorbou tohoto plánu
vyvinulo velké úsilí ve vyhovění tohoto CSR, proto konkrétní opatření v této oblasti Dánský plán
obnovy a odolnosti neobsahuje.10
Hlavním zaměřením plánu obnovy je přechod na zelenou a klimaticky neutrální společnost. Dánský
plán obnovy je zaměřen na tři pilíře – odolnost; zelenou a digitální transformaci. Skládá se ze sedmi
komponentů, které tyto pilíře reflektují. Dánský plán počítá s největšími výdaji v oblasti reformy
daní (Green Tax Reform) (33,7 %), dále pak na energetickou účinnost, zelené vytápění a CCS
(17,6 %), „zelený“ výzkum a vývoj (15,5 %), udržitelnou silniční dopravu (14 %), ekologickou
transformaci zemědělství a životního prostředí (11,4 %). Nejmenší podíl výdajů spadá na složku
digitalizace (5,7 %) a posílení odolnosti systému zdravotní péče (2,1 %).
Komponenty
1. Posílení odolnosti systému
zdravotní péče
1.1.Opatření k zajištění zásob
kritických léčiv
1.2.Digitální řešení
ve zdravotnictví
1.3.Klinická studie účinku vakcín
covid-19
1.4.Nouzové řízení a
monitorování kritických
zdravotnických přípravků
2. Ekologická transformace
zemědělství a životního prostředí
2.1. Ekologické zemědělství
2.2. Rostlinné ekologické
projekty
2.3. Přechod veřejných kuchyní
na biopotraviny
9

Alokace
(v mil. Kr)
244
(2,1 %)
52

Zaměření reforem a investic

76

Zdravotní péče; péče o seniory a
zranitelné skupiny; veřejné zdraví; primární
a sekundární péče; digitální zdravotní péče;
telemedicína; zapojení pacientů;
dodavatelské řetězce kritických
zdravotnických produktů, sledování
vedlejších účinků vakcín

1 320
(11,4 %)
80
20

Ekologická transformace; výzkum a vývoj;
zlepšení životního prostředí

14
102

40

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2097.
THE DANISH GOVERNMENT, Ministry of Finance. Denmark's Recovery and Resilience Plan. Str. 33-37
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Komponenty
2.4. Středisko pro ekologické
inovace
2.5. Klimatické technologie
v zemědělství
2.6. Půda bohatá na uhlík
2.7. Obnova průmyslových
areálů a kontaminované půdy
3. Energetická účinnost, zelené
vytápění a CCS
3.1. Nahrazení ropných hořáků
a plynových pecí
3.2. Energetická účinnost
v průmyslu
3.3. Renovace energie ve
veřejných budovách
3.4. Energetická účinnost
v domácnostech
3.5. Potenciál ukládání CCS
4. Reforma daní – Green Tax
Reform
4.1. Investiční okno
4.2. Urychlená depreciace
4.3. Odborná skupina
pro přípravu návrhů na daň
z emisí CO2
4.4. Daně z emisí průmyslových
odvětví
5. Udržitelná silniční doprava
5.1. Pobídky k výběru
ekologických automobilů
5.2. Analýza, testy a kampaně
pro ekologičtější dopravu
5.3. Ekologická doprava a
infrastruktura
6. Digitalizace
6.1. Digitální strategie
6.2. Širokopásmové pokrytí
6.3. Digitální přechod a export
malých a středních podniků
7. Zelený výzkum a vývoj
7.1. Výzkum v oblasti
ekologických řešení

10
Alokace
(v mil. Kr)
40

Zaměření reforem a investic

200
660
280
2 040
(17,6 %)
645
315

Tvorba lokálních pracovních pozic;
ekonomický růst, koherence a odolnost;
zelená a digitální transformace

315
565
200
3 905
(33,7 %)
3 029
1 280
6

Vytvoření jednotné ekologické daně;
tvorba pracovních míst; investice do zelené
a digitální transformace

-410
1 625
(14 %)
870
25

Lepší životní prostředí a zdraví
obyvatelstva; chytrá a udržitelná mobilita;
zelená transformace

730
665
(5,7 %)
500
100
65

1 800
(15,5 %)
700

Podpora spravedlivého a inkluzivního
digitálního přechodu, který podpoří rozvoj
lepších sociálních služeb, vytvoří nová
pracovní místa a umožní zelenou
transformaci

Diverzifikace výzkumu v Dánsku; tvorba
dlouhodobého potenciálu růstu zeleného
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Komponenty
7.2. Pobídky k podpoře
výzkumu a vývoje
ve společnostech

11
Alokace
(v mil. Kr)
1 100

Zaměření reforem a investic
výzkumu a vývoje; posun v oblasti zelené a
digitální transformace

11 600
Zdroj: Dánský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Chorvatsko
Chorvatský národní plán obnovy byl poslán k posouzení Evropské komisi 15. 5. 2021. Chorvatská
vláda v něm žádá o granty ve výši 6,4 mld. eur.
Chorvatský NPO se skládá z pěti komponentů: zelená a digitální ekonomika; veřejná správa a
soudnictví; vzdělávání, věda a výzkum; trh práce a sociální ochrana a zdravotní péče. Navíc je
do plánu zakomponovaná iniciativa renovace budov. Plán pokrývá celé období RRF do roku 2026
a obsahuje opatření ve všech sedmi vlajkových iniciativách.11
Oficiální chorvatský plán obnovy a odolnosti není v současné době veřejně přístupný.

Francie
Francie svůj národní plán obnovy (Plan national de relance et de résilience 2021) předložila
Evropské komisi 29. 4. 2021.12 V plánu žádá o finanční podporu ve formě grantů ve výši 40,9 mld.
eur. Tato částka přispěje k financování 100 mld. eur plánu France Relance, který se zaměřuje
na zelenou transformaci ekonomiky, konkurenceschopnost a posílení sociální a územní
soudružnosti.
Francouzský plán obnovy pokrývá celé období RRF až do roku 2026. Projekty v plánu pokrývají
všech šest oblastí působnosti a sedm vlajkových iniciativ. Plán zahrnuje výdaje ve výši 50 %
na zelenou transformaci a 25 % na digitální transformaci.
Francouzská strategie reaguje také na CSRs z let 2019 a 2020 obdržená v rámci evropského
semestru. Investice a reformy, které Francie plánuje provést v nadcházejících letech v návaznosti
na tato doporučení, jsou zaměřeny na posílení konkurenceschopnosti; podporu aktivit
francouzských společností; povzbuzení veřejných investic; zvýšení produktivity; zlepšení
podnikatelského prostředí; zajištění lepšího začlenění na trh práce a podporu získávání dovedností
a zelenou a digitální transformaci. Plán reaguje také na doporučení posílení rámce řízení veřejných
financí, vzdělávacího systému a zvýšení odolnosti a modernizaci zdravotního systému.
Největší část výdajů připadá na životní prostředí (49,4 %) zahrnující energetickou renovaci, životní
prostředí a biodiverzitu, zelenou infrastrukturu a mobilitu a zelenou energii a technologie. Další
výdaje jsou plánované na soudružnost (37 %) a konkurenceschopnost (13,6 %).

11

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2501.
12
Recovery and Resilience Facility. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2021.
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Pilíře a komponenty
Životní prostředí
1 Energetická renovace

12

Alokace
(v mil. eur)
20 236 (49,4 %)
5 825

2 Životní prostředí a
biodiverzita

2 086

3 Zelená infrastruktura a
mobilita

7 030

4 Zelená energie a
technologie

5 295

Konkurenceschopnost
5 Financování
pro společnosti

5 566 (13,6 %)
250

6 Technologická suverenita a 3 215
odolnost
7 Digitální aktualizace
pro ústřední vládu, regiony a
společnosti; kultura

2 101

Soudružnost
15 149 (37 %)
8 Zachování pracovních míst, 7 478
mladí lidé, zdravotně
postižení lidé, odborné
vzdělávání

Zaměření reforem a investic

Termální a energetická renovace veřejných
a soukromých budov, sociálních zařízení;
reforma politiky bydlení
Podpora udržitelné výstavby, investice
do recyklace, biologická rozmanitost,
prevence seismického rizika, zabezpečení
distribučních infrastruktur hospodaření
s vodou, dekarbonizace průmyslu
Plán podpory pro odvětví železniční
dopravy; podpora poptávky
po ekologických vozidlech; rozvoj
každodenní mobility; urychlení prací
na dopravní infrastruktuře; energetická
transformace státního vozového parku;
ekologizace přístavů; posílení odolnosti
energetických sítí; zelený rozpočet; Zákon
o mobilitě
Vývoj dekarbonizovaného vodíku; plán
na podporu leteckého odvětví; inovace
v zelené transformaci; program Investice
pro budoucnost
Dotace do regionálních investičních fondů;
Zákon pro urychlení a zjednodušení
veřejných opatření; příspěvek podnikům
pro ekonomickou, sociální a
environmentální transformaci
Podpora inovativních společností;
zachování zaměstnanosti v soukromém
výzkumu a vývoji; kosmický výzkum
Digitální aktualizace na soukromé i státní
úrovni; kybernetická bezpečnost státních
služeb; digitální identita; Ministerstvo
vnitra; vzdělávací systém; podpora
kulturních odvětví a obnova kulturního
dědictví; správa veřejných financí
Pomoc zaměstnavatelům; podpora
mladých lidí v oblasti zaměstnanosti;
vytvoření míst pro pokračování studia;
individuální kurzy pro mladé; posílení
systému státních záruk za studentské
půjčky; rozvoj odborné přípravy; pomoc
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Pilíře a komponenty

9 Výzkum, Ségur de la santé
/ závislost, územní
soudružnost

13
Alokace
(v mil. eur)

7 671

Zaměření reforem a investic
při mobilizaci zaměstnavatelů k najímání
zdravotně postižených pracovníků;
digitalizace; reformy pojištění
v nezaměstnanosti, částečné pracovní
činnosti, restrukturalizace pracovní
nabídky, ochrany zdraví a bezpečnosti
při práci
Investice do zdravotnictví; digitální
začlenění; Strategie obnovy výzkumu a
vývoje; podpora systémů pro výuku,
výzkum, vývoj a inovace; Národní strategie
pro reformu zdravotního systému; reforma
péče o starší osoby; vytvoření nového
odvětví sociálního zabezpečení pokrývající
riziko ztráty autonomie

40 951
Zdroj: Francouzský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Itálie
Itálie svůj národní plán obnovy (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Next Generation Italia)
poslala Evropské komisi dne 1. 5. 2021.13 Itálie v plánu žádá o granty ve výši 191,5 mld. eur.
Reformy a investice prováděné v rámci plánu po celé období RRF pokrývají všech šest pilířů oblasti
působnosti a sedm vlajkových iniciativ. Tato opatření budou doprovázena kontextuálními
reformami, které jsou v souladu s doporučeními stanovenými pro Itálii v rámci evropského
semestru 2019 a 2020. Tyto reformy se zaměřují např. na posílení podnikatelského prostředí;
snížení byrokratické zátěže a odstranění omezení, která zpomalují provádění investic či snižují
jejich produktivitu; zvýšení odolnosti zdravotního systému; zefektivnění justičního systému;
reformy daňového systému; kontrolu veřejných financí a zajištění rovných podmínek na trhu
práce. Z finanční podpory je plánováno 40 % na zelenou transformaci a 27 % na digitální
transformaci.
Plán je rozdělen na 6 misí, z nichž největší část plánovaných výdajů připadá na zelenou revoluci a
ekologickou transformaci (31,1 %). Další výdaje se plánují na digitalizaci, inovaci,
konkurenceschopnost a kulturu (21 %), vzdělání a výzkum (16,1 %), infrastrukturu pro udržitelnou
mobilitu (13,3 %), soudružnost a inkluzi (10,3 %) a zdraví (8,3 %).
Pilíře a komponenty
Digitalizace, inovace,
konkurenceschopnost a kultura
Digitalizace, inovace a
bezpečnost ve veřejné správě

13

Alokace
(v mil. eur)
40 320,0
(21 %)
9 750,0

Zaměření reforem a investic

Digitalizace italské veřejné správy;
cloudová migrace; interoperabilita mezi

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2101.
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Pilíře a komponenty

14
Alokace
(v mil. eur)

Digitalizace, inovace a
konkurenceschopnost
výrobního sektoru

23 890,0

Turismus a kultura 4.0

6 680,0

Zelená revoluce a ekologická
transformace
Cirkulární ekonomika a
udržitelné zemědělství

59 470,0
(31,1 %)
5 270,0

Obnovitelná energie a
udržitelná mobilita

23 780,0

Energetická účinnost a
rekvalifikace budov

15 360,0

Ochrana území a vodních
zdrojů

15 060,0

Zaměření reforem a investic
údaji jednotlivých orgánů; digitalizace
klíčových postupů; nejmodernější digitální
služby pro občany; posílení kybernetické
bezpečnosti; posílení základních digitálních
dovedností občanů; systematické
zjednodušení administrativních postupů;
podpora reformy soudnictví
prostřednictvím investic do digitalizace
High-tech investice; ultrarychlé
širokopásmové připojení 5G; satelitní
technologie a vesmírná ekonomika; politiky
průmyslového dodavatelského řetězce a
internacionalizace; reforma systému
průmyslového vlastnictví
Zatraktivnění turistiky a kultury;
zdokonalení dostupnosti turistiky a kultury;
regenerace vesnic podporou účasti
na kultuře a obnovením cestovního ruchu;
zdokonalení seismické bezpečnosti;
modernizace strategických struktur a
posílení infrastruktury pro turismus;
podpora digitálního a zeleného přechodu
odvětví cestovního ruchu a kultury

Účinné a udržitelné nakládání s odpady;
rozvoj paradigmatu oběhového
hospodářství; rozvoj udržitelného
zemědělsko-potravinářského řetězce,
zlepšení environmentálního profilu a
konkurenceschopnosti farem; rozvoj
integrovaných projektů
Zvýšení podílu energie vyrobené
z obnovitelných zdrojů; posílení a
digitalizace síťových infrastruktur; podpora
využití vodíku; rozvoj udržitelnější místní
dopravy; rozvoj a věda a výzkum v oblasti
průmyslu
Zvýšená energetická účinnost; stimulace
místních investic, vytváření pracovních
míst, podpora sociální odolnosti a
integrace obnovitelných energií
Posílení schopnosti předvídat dopady změn
klimatu; prevence a boj s důsledky změny
klimatu; zajištění kvality ovzduší,
biodiverzity; efektivní řízení vodních zdrojů
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Pilíře a komponenty
Infrastruktura pro udržitelnou
mobilitu
Investice do železniční sítě

Intermodalita a integrovaná
logistika

Vzdělání a výzkum
Zvýšení nabídky vzdělávacích
služeb: od mateřských škol
po univerzity

Od výzkumu k podnikání

Soudružnost a inkluze
Politiky zaměstnanosti

Sociální infrastruktura, rodiny,
komunity a terciární sektor

15
Alokace
(v mil. eur)
25 400,0
(13,3 %)
24 770,0

630,0

30 880,0
(16,1 %)
19 440,0

11 440,0

19 810,0
(10,3 %)
6 660,0

11 170,0

Zaměření reforem a investic

Dekarbonizace převodem dopravy
na železniční; zvýšení konektivity a územní
soudružnosti snížením doby cestování;
digitalizace dopravních sítí; zvýšení
konkurenceschopnosti výrobních systémů
zlepšením železničních spojení
Posílení konkurenceschopnosti italského
přístavního systému v dimenzi
udržitelnosti; digitalizace logistického
řetězce a leteckého provozu; snížení emisí
souvisejících s manipulací se zbožím

Zvýšení počtu míst v mateřských a
základních školách; postupné snížení míry
předčasného ukončování školní docházky
na středních školách; inovace vzdělávacího
systému; zjednodušení přechodu do světa
práce a podpora pří výběru univerzit;
reforma procesů náboru učitelů;
zdokonalení schopností studentů a
vyučujících se zvláštním důrazem
na schopnost komunikovat a řešit
problémy; reforma a zvýšení
doktorandských výzkumů
Posílení výzkumu a šíření inovativních
modelů mezi univerzitami a podniky;
podpora procesů pro inovace a přenos
technologií; posílení výzkumné
infrastruktury

Posílení aktivních politik trhu práce a
odborného vzdělávání; posílení center
na podporu zaměstnanosti; rovnost
na trhu práce; podpora sladění systému
vzdělávání a odborné přípravy pro mladé
lidi
Posílení úlohy územních sociálních služeb;
zdokonalení systému ochrany a inkluze
ve prospěch lidí v podmínkách extrémní
chudoby a marginalizace; integrace
národních politik a investic; uznání úlohy
sportu v sociálním začlenění a integraci
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Pilíře a komponenty

Zvláštní opatření geografické
soudržnosti

Zdraví
Bezpečnostní sítě, struktury a
telemedicína pro územní
zdravotní péči

Inovace, výzkum a digitalizace
vnitrostátní zdravotní péče

16
Alokace
(v mil. eur)

1 980,0

15 630,0
(8,2 %)
7 000,0

8 630,0

Zaměření reforem a investic
jako nástroje, který působí proti
marginalizaci
Posílení Národní strategie
pro vnitrozemské oblasti skrz prostředky
posilující zdokonalení školského,
zdravotnického a sociálního systému;
ekonomická a sociální valorizace majetku
zabaveného mafii; posílení nástrojů proti
předčasnému ukončování školní docházky;
reaktivace hospodářského rozvoje
zlepšením funkčních infrastruktur

Posílení národního zdravotního systému
přizpůsobením služeb potřebám komunit a
pacientů; posílení místních zdravotnických
zařízení a domácí péče; rozvoj
telemedicíny a zajištění homogenity
zdravotnických služeb v této oblasti
Investice do systému zdravotnictví; posílení
vědeckého výzkumu v oblasti biomedicíny
a zdraví; posílení a inovace technologické a
digitální struktury národního zdravotního
systému

191 510,0
Zdroj: Italský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Kypr
Národní plán obnovy Kypru byl předán k posouzení Evropské komisi 17. 5. 2021. Kypr v plánu žádá
o 1 mld. eur v grantech a 227 mil. eur v půjčkách.
Plán je strukturovaný okolo pěti hlavních oblastí: veřejné zdraví a civilní ochrana; zelená
transformace; ekonomická odolnost a konkurenceschopnost; digitální transformace a trh práce,
vzdělávání a lidský kapitál. Plán obsahuje opatření pro celé období RRF do roku 2026 a pokrývá
všech sedm vlajkových iniciativ.14
Oficiální kyperský plán obnovy není v současné době veřejně přístupný.
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Litva
Litva odeslala svůj národní plán obnovy (Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė
„Naujos kartos Lietuva“) k posouzení Evropské komisi dne 15. 5. 2021.15 V plánu Litva žádá
o finanční prostředky ve výši 2,2 mld. eur.
Plán pokrývá celé období RRF až do roku 2026. Opatření jsou zaměřena na všech šest pilířů oblastí
působnosti a sedm vlajkových iniciativ. Z finanční podpory je vymezeno 42,03 % na zelenou
transformaci a 20 % na digitální transformaci.
Litevský plán v souladu s evropským semestrem reflektuje také CSRs z let 2019 a 2020. V reakci
na doporučení pro Litvu se opatření v plánu orientují na zlepšení kvality a efektivity zdravotní péče;
snížení negativních dopadů pandemie na ekonomiku země; zelenou a digitální transformaci;
zvýšení energetické účinnosti a efektivnosti zdrojů; podporu zvýšení účinnosti veřejných investic;
zajištění hospodářské transformace a růst ve střednědobém a dlouhodobém horizontu; zlepšení
kvality a účinnosti vzdělávání a odborné přípravy; vytvoření rámce politik na podporu spolupráce
vědy a podnikání; podporu technologických inovací v malých a středních podnicích; zvýšení míry
zaměstnanosti; zvýšení účinnosti daňového a sociálního systému před chudobou a snížení
zbytečné administrativní zátěže.
Plán sestává ze sedmi komponentů. Nejvíce výdajů je plánováno na zelenou transformaci Litvy
(37 %) a digitální transformaci pro růst (20,1 %). Další alokace finančních prostředků je plánována
na kvalitní a přístupné celoživotní vzdělávání pro všechny (14 %), zdravotní systém odolný proti
hrozbám a připravený na budoucí výzvy (12 %), vyšší vzdělávání, soudržný rámec pro podporu
inovací a vysokých přidaných hodnot (9 %), více příležitostí pro každého k aktivnímu budování
prosperity země (4,9 %) a účinný veřejný sektor a předpoklady pro obnovu po pandemii (3 %).
Komponenty
1. Zdravotní systém odolný
proti hrozbám a připravený na
budoucí výzvy

2. Zelená transformace Litvy

15

Alokace
(v mil. eur)
268,0
(12 %)

823,1
(37 %)

Zaměření reforem a investic
Posílení spolupráce v systému zdravotní péče;
systematické posilování odolnosti systému vůči
mimořádným událostem; posílení
epidemiologického dozoru nad přenosnými
nemocemi; účinnější využívání zdrojů a rozvoj
vzdálených a personalizovaných služeb zdravotní
péče; zlepšení kvality a dostupnosti služeb a
podpora inovací
Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů; přenos a
skladování elektřiny z OZE; zvýšení podílu výroby
elektřiny z OZE; tvorba udržitelných pracovních
míst a zvyšování konkurenceschopnosti
ekonomiky; podpora produktivity a efektivity
zdrojů, opětovného použití materiálů a snižování
odpadu prostřednictvím koordinace cirkulární
ekonomiky; zvýšení energetické účinnosti, OZE a
alternativních paliv; podpora čisté mobility a
digitalizované intermodální dopravy; urychlení
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Alokace
(v mil. eur)

3. Digitální transformace
pro růst

447,0
(20,1 %)

4. Kvalitní a přístupné
celoživotní vzdělávání
pro všechny

311,5
(14 %)

5. Vyšší vzdělávání, soudržný
rámec pro podporu inovací a
vysokých přidaných hodnot

200,2
(9 %)

6. Účinný veřejný sektor a
předpoklady pro obnovu
po pandemii

66,5

(3 %)

7. Více příležitostí pro každého 109,2
k aktivnímu budování
(4,9 %)
prosperity země

Zaměření reforem a investic
renovace budov a budování udržitelného
městského prostředí; zvýšení absorpční kapacity
skleníkových plynů
Podpora digitalizace státu – veřejného sektoru,
ekonomiky a společnosti; podpora pokročilých
technologických řešení; transformace řízení
státních informačních technologií; zajištění
efektivity správy dat; zvýšení digitální konektivity a
vytvoření podmínek pro 5G
Posílení kompetencí učitelů; ekosystém
vzdělávání; zajištění příležitostí pro rozvoj
kompetencí odpovídající potřebám státu a trhu
práce; vytvoření národního systému celoživotního
učení založeného na pokročilých technologiích a
inovacích; zvýšení souladu vzdělávacího systému a
trhu práce
Zvýšení efektivity, kvality a mezinárodní
konkurenceschopnosti vysokoškolského
vzdělávání; tvorba uceleného systému
pro konsolidaci vědeckého potenciálu; efektivní
provádění inovační politiky; společné vědecké a
inovační mise v oblastech „chytré“ specializace
Přeměna veřejného sektoru pro potřeby
společnosti pomocí modernizace principů řízení a
digitálních řešení; proaktivní snížení daňové
mezery; dlouhodobá udržitelnost a
transparentnost státního rozpočtu; zlepšení
daňových předpisů
Posílení vazeb mezi účastí na trhu práce a
sociálním začleněním; zvýšení sociálního
blahobytu; lepší způsob poskytování sociálních
dávek a služeb; podpora zaměstnanosti; ochrana
minimálního příjmu

2 225,5
Zdroj: Litevský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Lotyšsko
Lotyšsko předložilo svůj plán obnovy a odolnosti (EIROPAS SAVIENĪBAS ATVESEĻOŠANAS UN
NOTURĪBAS MEHĀNISMA PLĀNS LATVIJA 2021-2026) 30. 4. 2021.16 V tomto plánu žádá o granty
v hodnotě 1,82 mld. eur.
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Plán obsahuje projekty pokrývající celé období RRF do roku 2026. Opatření se zaměřují na všech
šest oblastí působnosti a také zasahují do oblasti vlajkových iniciativ.17 Z finanční podpory je
vymezeno přesně 37 % na zelenou transformaci a 20 % na digitální transformaci.
V souladu s evropským semestrem Lotyšsko v plánu pracuje i s CSRs z let 2019 a 2020 – snížením
daní pro obyvatele s nízkými příjmy; vytvořením funkčního rámce proti praní špinavých peněz;
podporou ekonomiky a zvýšením odolnosti zdravotního systému; řešením sociálního vyloučení;
zvýšením kvality a účinnosti vzdělání; zvýšením dostupnosti a kvality zdravotní péče; zajištěním
příjmu skupinám zasaženým krizí a zmírněním dopadu krize na zaměstnanost; podporou investic
a zefektivněním veřejného sektoru. Plán se nevěnuje doporučením, ve kterých už bylo dosaženo
výrazných změn (např. zdravotnictví) a krátkodobým doporučením z roku 2020, které jsou
financovány ze státního rozpočtu a jiných nástrojů (např. krizová podpora obyvatelstva a
společností zasažených krizí).
Lotyšský plán je strukturován okolo šesti komponentů. Nejvíce výdajů je plánováno na komponent
změny klimatu a udržitelnosti životního prostředí (37 %), dále na snížení nerovnosti (20 %) a digitální
transformaci (20 %), ekonomickou transformaci a reformu produktivity (11 %), zdraví (10 %) a
právní stát (2%).
Komponenty
Změna klimatu a udržitelnost
životního prostředí

Alokace
(v mil. eur)
676,2 (37 %)

Digitální transformace

365,2 (20 %)

Snížení nerovnosti

370,0 (20 %)

Zdraví

181,5 (10 %)

17

Zaměření reforem a investic
Snížení emisí skleníkových plynů; usnadnění
přechodu na obnovitelné zdroje energie;
zlepšení energetické účinnosti v oblasti
bydlení; povolení distribuční sítě k využívání
OZE, ekologizace průmyslového sektoru;
energetická účinnost; záchranné služby;
přizpůsobení se změně klimatu
Podpora udržitelného růstu a digitální
transformace ekonomiky; digitální
transformace veřejných služeb; digitalizace
podniků a inovací; zaměření se na digitální
dovednosti obyvatelstva; zvýšení
zaměstnanosti v digitálním sektoru;
infrastruktura (5G)
Snížení územní a sociální nerovnosti
ve společnosti; sociální začlenění a
vzdělávání; zlepšení životních podmínek
obyvatel v regionech; podpora bydlení;
zajištění přiměřené a přístupné silniční
infrastruktury; posilování kapacit místních
samospráv a zvyšování efektivity jejich
činnosti
Zlepšení kvality a dostupnosti systému
zdravotní péče; integrovaný systém
zdravotní péče; připravenost
na epidemiologickou krizi

Plán explicitně zmiňuje pouze tři iniciativy (připojení, modernizaci a změnu kvalifikace), ovšem jejich reformy a
investice se zaměřují i na další vlajkové iniciativy

Vybraná témata č. 04/2021
Komponenty
Ekonomická transformace a
reforma produktivity

Právní stát

20
Alokace
(v mil. eur)
196,0 (11 %)

37,0 (2 %)

Zaměření reforem a investic
Zvyšování produktivity skrz zvyšování
investic do výzkumu a vývoje; inovace a
přilákání soukromých investorů do oblasti
výzkumu a vývoje; reforma správy vysokých
škol; lidské zdroje
Posílení výběru daní a snižování stínové
ekonomiky; podpora právního státu a
předcházení praní peněz a kriminalitě;
modernizace veřejné správy; posílení
občanského dialogu a zastoupení nevládních
organizací v oblasti sociální bezpečnosti;
snížení korupčních rizik u veřejných zakázek

1 825,9
Zdroj: Lotyšský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Lucembursko
Lucembursko vložilo svůj národní plán obnovy (Plan pour la reprise et la résilience du Grand-Duché
de Luxembourg) k posouzení Komisi 30. 4. 202118 s žádostí o finanční podporu v podobě grantů
ve výši 9,353 mld. eur.
Lucemburský plán obsahuje opatření v celém období RRF do roku 2026. Projekty v plánu pokrývají
všech šest oblastí působnosti a šest ze sedmi evropských vlajkových oblastí. Z finanční podpory je
plánováno 61 % na zelené investice a 32 % na digitální investice.
V souladu s evropským semestrem plán reflektuje také CSRs z let 2019 a 2020. Tato doporučení
vyzývají Lucembursko ke zlepšení ekonomické odolnosti; zvýšení zaměstnanosti starších
pracovníků; snížení překážek hospodářské soutěže; urychlení investic do inovací; digitální a zelené
transformaci, včetně dekarbonizace dopravy a úsilí v oblasti biologické rozmanitosti.
Plánované výdaje jsou poměrně vyváženě rozprostřené mezi tři pilíře. Nejvíce výdajů Lucembursko
plánuje na zelenou transformaci (37 %), konkrétně na dekarbonizaci dopravy a ochranu životního
prostředí a biodiverzity. Další výdaje jsou plánované na soudružnost a sociální odolnost (34 %) a
digitalizaci, inovace a vládnutí (27 %).
Pilíře a komponenty
Soudružnost a sociální
odolnost
Získávání dovedností,
rekvalifikace a zvyšování
kvalifikace
Posílení odolnosti
zdravotního systému
18

Alokace
(v mil. eur)
31,7 (34 %)

Zaměření reforem a investic

6,5

Rozvoj skutečných dovedností s cílem
podpořit získávání nových dovedností;
školení zaměřená na budoucí
zaměstnatelnost; online školení
Nové a transparentní řízení zdravotního
systému; předefinování kompetencí,

1,2
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Pilíře a komponenty

Zvýšení nabídky
dostupného a udržitelného
veřejného bydlení
Zelená transformace
Dekarbonizace dopravy

21
Alokace
(v mil. eur)

24,0

36,5 (39 %)
30,5

Ochrana životního prostředí 6
a biodiverzity
Digitalizace, inovace a vládnutí
Podpora ekonomiky
založené na datech

25,2 (27 %)
10

Modernizace veřejné
správy

12,7

Podpora transparentní a
spravedlivé ekonomiky

2,5

Zaměření reforem a investic
úkolů a odpovědností zdravotnických
pracovníků; zřízení digitálního registru
pro zdravotnické profese; implementace
digitálního řešení pro vzdálené
monitorování a správu pacientů covid-19
během pandemie
Podpora bytové politiky na komunální
úrovni; modernizace starých
průmyslových oblastí
Procentní podíl vozidel s nízkými nebo
nulovými emisemi, zejména elektrických
vozidel, v rámci veřejných zakázek;
podpora implementace nabíjecích stanic
Legislativní, finanční, technický a
poradenský referenční rámec na podporu
obcí v jejich činnosti v oblasti biodiverzity
Stimulace vytvoření nového ekosystému
v Lucembursku; vývoj a rozvoj testovací
infrastruktury a řešení ultrabezpečného
připojení
Centrální platforma pro elektronickou
správu dokumentů; virtuální schůzky;
implementace nových přístupů;
elektronická správa veřejných průzkumů
Modernizace zdanění podniků; boj proti
praní peněz a financování terorismu

93, 4
Zdroj: Lucemburský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Maďarsko
Maďarsko odevzdalo svůj plán obnovy a odolnosti ke kontrole Evropské komisi dne 12. 5. 2021.
Maďarsko žádá o granty ve výši 7,2 mld. eur.
Maďarský plán je strukturován kolem šesti klíčových oblastí – zelené transformace, zdravotnictví,
výzkumu, digitálních technologií, soudružnosti a veřejné správy. Plán pokrývá celé období RRF
do roku 2026 a obsahuje projekty v pěti ze sedmi vlajkových iniciativ EU.19
Oficiální maďarský plán obnovy a odolnosti není v současné době veřejně přístupný.
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Německo
Německo odeslalo svůj národní plán obnovy (Deutscher Aufbau- und Resilienzplan) k posouzení
Evropské komisi dne 28. 4. 2021.20 Ve svém plánu odhaduje celkové výdaje na 27,9 mld. eur.
Vzhledem k tomu, že je maximální finanční částka grantů vypočítaných pro Německo 25,6 mld.
eur, bude si Německo náklady nad tento rámec hradit samo.
Německý plán plánuje pokrýt celé období RRF až do roku 2026 a obsahuje projekty ve všech šesti
pilířích oblasti působnosti a sedmi vlajkových iniciativách. Z celkové finanční podpory směřuje 40 %
na zelenou transformaci a přes 50 % na digitalizaci.
Německo v souladu s evropským semestrem v plánu reaguje na CSRs z let 2019 a 2020. Tato
doporučení se týkají následujících oblastí: použití rozpočtové a strukturální politiky při zachování
střednědobého rozpočtového cíle k dosažení trvalého vzestupného trendu soukromých a
veřejných investic; zaměření investiční hospodářské politiky na vzdělávání, výzkum a inovace,
digitalizaci a širokopásmové sítě, udržitelnou dopravu, energetické sítě a dostupné bydlení;
posílení konkurenceschopnosti v obchodních službách a regulovaných povoláních; omezení
překážek proti zvýšení pracovní doby, včetně vysokého daňového zatížení; zajištění dlouhodobé
udržitelnosti důchodového systému; posílení podmínek pro růst mezd; zlepšení výsledků vzdělání
a úrovně dovedností znevýhodněných skupin; zdokonalení digitalizace; snížení administrativní a
byrokratické zátěže ad..
Německý plán je strukturovaný kolem šesti hlavních prioritních oblastí. Nejvíce výdajů je
plánováno na strategickou politiku v oblasti klimatu a energetické transformace (40,3 %), téměř
polovina všech výdajů je v rámci této oblasti směřována hlavně na mobilitu šetrnou ke klimatu a
dále také na dekarbonizaci a renovaci šetrnou ke klimatu. Další část výdajů je plánována
na digitalizaci ekonomiky a infrastruktury (21,1 %), posílení systému zdravotní péče odolného vůči
pandemii (16,3 %) a moderní veřejnou správu a odstranění překážek investic (12,6%). Nejmenší
plánované výdaje půjdou na digitalizaci vzdělávání (5,1 %) a posílení sociální účasti (4,5 %).
Pilíře a komponenty
1: Strategická politika v oblasti
klimatu a energetické
transformace
1.1. Dekarbonizace,
zejména prostřednictvím
obnovitelného vodíku

1.1.Mobilita šetrná ke
klimatu

20

Alokace
(v mil. eur)
11 264,2
(40,3 %)

Zaměření reforem a investic

3 259,3

Vodíkové projekty v rámci IPCEI; program
financování dekarbonizace; pilotní program
pro smlouvy o klimatu založený na principu
nízkouhlíkových smluv; výzkum v oblasti
ochrany klimatu; projekty v oblasti výzkumu a
inovací v kontextu národní vodíkové strategie
Dotace na výstavbu tankovacích a nabíjecích
stanic; financování elektromobility; podpora
prodeje a nákupu vozidel na elektrický pohon;
prodloužení osvobození od daně u čistě
elektrických vozidel; podpora automobilového
a dodavatelského průmyslu ve využití vodíku a
palivových článků

5 427,9
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Pilíře a komponenty
1.2.Renovace a výstavba
šetrná ke klimatu
2: Digitalizace ekonomiky a
infrastruktury
2.1. Data jako surovina
budoucnosti
2.2. Digitalizace ekonomiky

3: Digitalizace vzdělávání
3.1. Digitalizace vzdělávání

4: Posílení sociální účasti
4.1. Posílení sociální účasti

23
Alokace
(v mil. eur)
2 577,0

5 902,5
(21,1 %)
2 766,0

3 136,5

1 435,0
(5,1 %)
1 435,0

1 259,3
(4,5 %)
1 259,3

5: Posílení systému zdravotní
péče odolného vůči pandemii
5.1. Posílení systému
zdravotní péče odolného
vůči pandemii

4 563,9
(16,3%)
4 563,9

6: Moderní veřejná správa a
odstranění překážek investic
6.1. Moderní veřejná
správa
6.2. Odstranění překážek
investic

3 525,0
(12,6 %)
3 475,0
50

27 949,9
Zdroj: Německý národní plán obnovy, vlastní zpracování

Zaměření reforem a investic
Vývoj stavby klimaticky šetrných dřevěných
budov; komunální laboratoře pro energetický
přechod; renovace budov s ohledem na CO2

Inovativní datová politika; projekty ICPEI –
mikroelektronika a komunikační technologie,
příští generace cloudové infrastruktury a služeb
Investiční program pro výrobce a dodavatele
vozidel; rozvoj sítě dalšího vzdělávání; centrum
pro digitalizaci; digitalizace železnic

Vybavení pro učitele; vzdělávací platforma;
centra vzdělávací kompetence; modernizace
vzdělávacích institucí obranných sil
(Bundeswehr)

Financování péče o děti; sociální záruka;
bezpečná výuční místa; podpora žáků
s nevyřízenými studijními povinnostmi
souvisejícími s pandemií; digitální důchod

Digitální a technické posílení veřejného
zdravotnictví; nemocnice pro budoucnost;
speciální program pro zrychlený výzkum a vývoj
vakcín proti SARS-CoV-2

Evropský identifikační systém; digitalizace
administrativy
Výkonná veřejná správa přátelská k občanům a
podnikům; rozšíření služeb interního
poradenství pro veřejný sektor; zrychlení
plánovacích a schvalovacích postupů v odvětví
dopravy
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Polsko
Polský národní plán obnovy a odolnosti (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) byl
zaslán Evropské komisi dne 3. 5. 2021.21 Celkem Polsko žádá o finanční podporu ve výši 35,97 mld.
eur – 23,86 mld. eur v grantech a 12,11 mld. eur v půjčkách. Polský plán podporuje transformaci
polské ekonomicky v souladu s Vládní strategií pro odpovědný rozvoj do roku 2020 (s perspektivou
do roku 2030), která cílí na zvýšení příjmů polských obyvatel a zvýšení soudružnosti v sociální,
ekonomické, environmentální a územní dimenzi.
Plán pokrývá celé období RRF do roku 2026. Projekty plánu reagují na všech šest pilířů oblasti
působnosti a sedm vlajkových oblastí. Z celkové finanční podpory je plánováno vynaložit 48,3 %
na zelenou transformaci a 21,5 % na digitální transformaci.
V souladu s evropským semestrem se Polsko také zaměřuje na CSRs z let 2019 a 2020. Tato
doporučení se týkají zvýšení efektivity veřejných výdajů; zajištění udržitelnosti dluhu; zlepšení
investičního prostředí; podpory odolnosti ekonomiky; zmírnění dopadů krize na zaměstnanost a
zvýšení účasti na trhu práce; podpory kvalitního vzdělávání a rozvoje dovedností; investic v oblasti
zdravotní péče, zelené a digitální transformace a dopravy; posílení inovací; posílení veřejné
konzultace; zajištění důchodů a sociálních benefitů ad.
Polský plán obsahuje pět pilířů, které jsou financované jak z grantů, tak z půjček. Nejvíce výdajů je
plánováno na zelenou energii a snižování energetické náročnosti (39,8 %), dále pak na zelenou
inteligentní mobilitu (20,9 %), digitální transformaci22 (13,6 %), odolnost a konkurenceschopnost
ekonomiky (13,1 %) a efektivitu, dostupnost a kvalitu systému zdravotní péče (12,6 %).
Pilíře a komponenty

A Odolnost a
konkurenceschopnost
ekonomiky
A1 Omezení dopadu covid-19
a krize na podniky

Alokace
(v mil. eur)
Granty
Půjčky
4 455,0
245,0
4 700,0 (13,1 %)
2 267,0

1 266,0

21

Zaměření reforem a investic

-

Granty: Reforma fiskálního rámce;
snížení regulační a administrativní
zátěže; investice do aktivit spojených
s diverzifikací činnosti; investice
s klíčovým významem pro ekonomiku;
reforma územního plánování a
rozvoje; zlepšení podmínek
konkurence a ochrana výrobců a
spotřebitelů v zemědělství; rozvoj
partnerství s komunitními
organizacemi

245,0

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2221.
22
Prostředky využité na tento pilíř jsou pouze součástí celkové alokace na digitální transformaci.
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Pilíře a komponenty

A2 Rozvoj národního
inovačního systému: posílení
koordinace, stimulace
potenciálu inovace a
spolupráce mezi podniky a
výzkumnými organizacemi,
včetně oblasti
environmentálních
technologií

A3 Zlepšení vzdělávacího
systému, mechanismů
celoživotního učení směrem
k lepšímu přizpůsobení se
potřebám moderní
ekonomiky, růst inovací, nové
technologie a digitální
transformace
A4 Strukturální změny,
zvyšování účinnosti a
odolnosti vůči krizi na trhu
práce

B Zelená energie a snižování
energetické náročnosti

25
Alokace
(v mil. eur)
Granty
Půjčky
1511,0

400,0

-

522,0

-

B1 Zlepšení energetické
účinnosti ekonomiky

5 696,0
8 617,0
14 313,0 (39,8 %)
3 858,0
300,0
4 158,0

B2 Zvýšení využívání
obnovitelných zdrojů energie

1 634,0
3450,0
5 084,0

B3 Přizpůsobení se změně
204,0
4867,0
klimatu a zpomalení
5 071,0
zhoršování životního prostředí

Zaměření reforem a investic

Granty: Urychlení procesů robotizace,
digitalizace a inovace; vytváření
podmínek pro přechod na model
cirkulární ekonomiky; rozšíření a
vybavení kompetenčních center a
infrastruktury pro řízení bezpilotního
vzdušného provozu; posílení
spolupráce mezi vědeckým sektorem
a průmyslem
Půjčky: posílení potenciálu spolupráce
kulturních institucí s vědeckým
sektorem a podniky; využití satelitních
dat pro potřeby ekonomiky a státu
Granty: Zlepšování shody dovedností
a kvalifikací s požadavky trhu práce
souvisejícími se zaváděním nových
technologií v ekonomice a zelenou a
digitální transformací

Granty: Reforma institucí trhu práce;
zlepšení přístupu k péči o děti mladší
3 let; právní rámec pro rozvoj sociální
ekonomiky; pružnější formy
zaměstnání; delší působnost na trhu
práce osob starších 50 let

Granty: Investice do zdrojů tepla;
výměna zdrojů tepla a zlepšení
energetické účinnosti obytných
budov, škol a zařízení sociálních aktivit
Půjčky: Energetická účinnost a
obnovitelná energie v podnicích
Granty: Rozvoj vodíkových technologií
a dalších dekarbonizovaných plynů;
rozvoj obnovitelných zdrojů energie;
inteligentní elektrická infrastruktura;
instalace OZE
Půjčky: větrné farmy na moři a pobřeží
Granty: Podpora udržitelného
hospodaření s vodou ve venkovských
oblastech
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Pilíře a komponenty
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Alokace
(v mil. eur)
Granty
Půjčky

Zaměření reforem a investic

Půjčky: zlepšení stavu životního
prostředí a ochrana před
nebezpečnými látkami; investiční
příležitosti ve městech zaměřené
na zelenou transformaci
C Digitální transformace
C1 Zlepšení přístupu
k vysokorychlostnímu
internetu

2 797,0
2 100,0
4 897,0 (13,6 %)
1 200,0
1 400,0
2 600,0

C2 Rozvoj elektronických
služeb a jejich konsolidace,
vytváření podmínek
pro rozvoj aplikací
průlomových digitálních
technologií ve veřejném
sektoru, ekonomice a
společnosti a zlepšování
komunikace mezi veřejnými
institucemi, občany a podniky
C3 Zvyšování kybernetické
bezpečnosti, zabezpečení
infrastruktury zpracování dat
a digitalizace infrastruktury
bezpečnostních služeb
D Efektivita, dostupnost a kvalita
systému zdravotní péče

1 154,0
700,0
1 854,0

D1 Zvýšení účinnosti systému
zdravotní péče, dostupnosti a
kvality zdravotnických služeb,
zejména v klíčových oblastech
určených epidemiologickými
hrozbami, civilizačními
chorobami a demografickou
situací
D2 Rozvoj lidských zdrojů
ve zdravotnictví a posílení
potenciálu lékařských
univerzit a zdravotnických
subjektů podílejících se

3 119,0
150,0
3 269,0

443,0

Granty: Rozvoj síťové infrastruktury;
pokrytí slepých míst
Půjčky: Zdokonalení přístupu
k vysokorychlostnímu internetu;
posílení potenciálu komerčních
investic do moderních elektronických
komunikačních sítí
Granty: Veřejné e-služby; vybavení
škol přenosnými multimediálními
zařízeními
Půjčky: Rozvoj digitálního prostředí a
systému pro účely výchovy a
vzdělávání

-

4 092,0
450,0
4 550,0 (12,6 %)

700,0

-

Granty: Rozvoj a modernizace
infrastruktury vysoce specializovaných
středisek péče a dalších
zdravotnických zařízení; digitální
transformace zdravotnictví
Půjčky: zvyšování efektivity,
dostupnosti a kvality zdravotnických
služeb na úrovni okresů
Granty: Modernizace a dovybavení
výukových zařízení v souvislosti se
zvýšením vstupních limitů pro studium
medicíny
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Pilíře a komponenty
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Alokace
(v mil. eur)
Granty
Půjčky

Zaměření reforem a investic

273,0

Granty: Posílení výzkumné základny
v oblasti lékařských a zdravotních věd
Půjčky: rozvoj potenciálu
farmaceutického sektoru a sektoru
zdravotnických prostředků

na školení zdravotnického
personálu

D3 Rozvoj výzkumu a
farmaceutického odvětví
k posílení odolnosti systému
zdravotní péče
E Zelená inteligentní mobilita
E1 Zvyšování podílu dopravy
s nulovými a nízkými emisemi a
prevence a snižování negativních
dopadů dopravy na životní
prostředí

E2 Zvyšování dopravní
dostupnosti, bezpečnosti a
digitálních řešení

300,0
573,0

6818,0
700,0
7 518,0 (20,9 %)
2 245,0
200,0
2 445,0

4 573,0
500,0
5 073,0

Granty: Podpora nízkouhlíkové
ekonomiky; nulová a nízkoemisní
veřejná doprava (autobusy)
Půjčky: zvyšování podílu dopravy
s nulovými a nízkými emisemi; nulová
a nízkoemisní veřejná doprava
(tramvaje)
Granty: Zvyšování
konkurenceschopnosti železničního
sektoru; zvyšování bezpečnosti
dopravy; digitalizace dopravy
Půjčky: osobní kolejová vozidla
regionálních železnic

23 858,0

12
112,0
35 978,0

Zdroj: Polský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Portugalsko
Portugalsko poslalo svůj plán obnovy a odolnosti (Recuperar Portugal, Construindo o futuro: Plano
de Recuperação e Resiliência) k posouzení Evropské komisi jako první, dne 22. 4. 2021,23 se žádostí
o celkovou finanční podporu 16,6 mld. eur – 13,9 mld. eur (84 %) v grantech a 2,7 mld. eur (16 %)
v půjčkách.
Portugalský plán je jedním z hlavních nástrojů pro implementaci Strategie Portugalska 2030 a
pokrývá celé období RRF až do roku 2026. Plán obsahuje projekty v šesti ze sedmi vlajkových
iniciativ a všech šesti pilířích oblasti působnosti. Z celkové finanční podpory je plánováno 38 %
na zelenou transformaci a 22 % na digitální transformaci.
Plán také reflektuje specifická doporučení adresovaná Portugalsku v rámci evropského semestru
v letech 2019 a 2020 (CSRs). Mezi ta patří zaručení finanční a institucionální odolnosti a podpora
boje proti pandemii; podpora dovedností a kvalifikací, kvalitních zaměstnání a posilování sociální
23

President Ursula von der Leyen welcomes the first official submission of a recovery and resilience plan by
Portugal. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1869.
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ochrany; podpora veřejných a soukromých investic se zaměřením na digitální a zelenou
transformaci a zlepšení kontextuálních podmínek pro podniky a občany.
Portugalský plán je situován do tří pilířů. Nejvíce Portugalsko plánuje investovat do odolnosti
(66,8 %), v menší míře do pilířů zelené transformace24 (18,4 %) a digitální transformace25 (14,8 %).
Pilíře a komponenty
Odolnost
C1 Národní zdravotní
systém

24
25

Alokace
(v mil. eur)
11 125,0 (66,8 %)
1 383,0

C2 Bydlení

2 733,0

C3 Sociální služby

833,0

C4 Kultura

243,0

C5 Kapitalizace a inovace
v podnikání

2 914,0

C6 Kvalifikace a dovednosti

1 324,0

C7 Infrastruktura

690,0

C8 Lesy

615,0

Zaměření reforem a investic

Primární zdravotní péče; duševní zdraví;
model správy veřejných nemocnic;
vybavení nemocnic; digitální
transformace zdravotnictví
Národní plán pro naléhavé a dočasné
ubytování; program pomoci k přístupu
k bydlení;
Poskytování sociálního vybavení;
začleňování osob se zdravotním
postižením; integrované podpůrné
programy pro znevýhodněné skupiny
obyvatel v metropolitních oblastech; boj
proti chudobě
Kulturní sítě a digitální transformace
kultury; kulturní dědictví
Podpora výzkumu a vývoje a inovativních
investic do společností; rozšíření a
konsolidace sítě styčných institucí mezi
univerzitami a podniky; výzkum a inovace
pro udržitelné zemědělství, potravinářství
a zemědělský průmysl; rozvoj
kapitálového trhu a podpora kapitalizace
nefinančních podniků
Reforma vzdělávání a odborného
vzdělávání; spolupráce mezi
vysokoškolským vzděláváním a veřejnou
správou a podniky; snížení omezení
ve vysoce regulovaných povoláních;
podpora slušné práce; boj proti
nerovnosti
Rozšíření nabíjecí sítě pro elektrická
vozidla; logistické okruhy
Transformace krajiny zranitelných lesních
území; reorganizace registračního
systému evidence nemovitostí a systému
sledování obsazenosti půdy; prevence
požárů

Prostředky využité na tento pilíř jsou pouze součástí celkové alokace na zelenou transformaci.
Prostředky využité na tento pilíř jsou pouze součástí celkové alokace na digitální transformaci.
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Pilíře a komponenty
C9 Správa vody
Zelená transformace
C10 Moře
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Alokace
(v mil. eur)
390,0
3 059,0 (18,4 %)
252,0

C11 Dekarbonizace
průmyslu
C12 Udržitelné
biohospodářství
C13 Energetická účinnost
budov

715,0

C14 Vodík a obnovitelné
zdroje
C15 Udržitelná mobilita

370,0

Digitální transformace
C16 Podniky 4.0

Zaměření reforem a investic
Integrované a cirkulární řízení vodních
zdrojů v případě nedostatku
Reforma ekosystému infrastruktury
podporující „modrou“ ekonomiku; zelená
a digitální transformace v sektoru
rybářství

145,0
610,0

967,0
2 460,0 (14,8 %)
650,0

C17 Kvalita a udržitelnost
veřejných financí

406,0

C18 Ekonomická
spravedlnost a vyjednávací
prostředí
C19 Efektivnější veřejná
správa

267,0

C20 Digitální škola

559,0
16 644,0

578,0

Zdroj: Portugalský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Dlouhodobá strategie pro renovaci
budov; program efektivního využívání
zdrojů veřejné správy; boj proti
energetické chudobě; energetická
účinnost v budovách
Využití vodíku a znovupoužitelných plynů
Dekarbonizace veřejné dopravy;
prodloužení metra
Digitální transformace podniků; podpora
podniků v digitalizaci
Modernizace a zjednodušení řízení
veřejných financí; informační systémy
pro správu veřejných financí;
modernizace infrastruktury majetkového
informačního systému daňového úřadu;
digitalizace sociálního zabezpečení

Digitální, jednoduchá, inkluzivní a
bezpečná veřejná správa pro občany a
podniky; školení veřejné správy;
reformulace veřejných a konzulárních
služeb; udržitelné elektronické služby;
posílení rámce pro kybernetickou
bezpečnost; modernizace a digitalizace
veřejné správy
Reforma digitálního vzdělávání
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Rakousko
Rakouská vláda poslala svůj národní plán obnovy (Österreichischer Aufbau- und Resilienzplan 20202026) k posouzení Evropské komisi 1. 5. 2021.26 Rakousko v plánu žádá o granty ve výši 4,5 mld.
eur a nemá v úmyslu žádat o půjčky.
Rakouský plán pokrývá celé období RRF až do roku 2026. Reformy a iniciativy reagují na všech šest
pilířů oblasti působnosti a sedm vlajkových iniciativ. Opatření v plánu také reflektují CSRs obdržená
v rámci evropského semestru v letech 2019 a 2020. Hlavní důraz je kladen na výrazné snížení emisí
skleníkových plynů s ohledem na přechod Rakouska na klimatickou neutralitu; opatření k rozvoji
obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti budov. Z celkových výdajů je
alokováno 46 % na zelenou transformaci a 41 % na digitální transformaci.
Rakousko plánuje nejvíce investovat do digitálního rozvoje (40,6 %), přičemž se zaměřuje primárně
na rozšíření širokopásmového připojení, dále na digitalizaci a ekologizaci společností a v menší
míře pak na digitalizaci škol a veřejné správy. Druhé největší výdaje jsou plánované na udržitelný
rozvoj (33,4 %), hlavně na mobilitu šetrnou k životnímu prostředí; rozvoj znalostí (19,4 %) a
spravedlivý rozvoj (6,5 %).
Pilíře a komponenty
1 Udržitelný rozvoj
1-A Energetická renovace

1 – B Mobilita šetrná k životnímu
prostředí

848,6

1 – C Biologická rozmanitost a
cirkulární ekonomika

350,0

1 – D Transformace na klimatickou
neutralitu

100,0

2 Digitální rozvoj
2-A Rozšíření širokopásmového
připojení
2-B Digitalizace škol

26

Alokace
(v mil. eur)
1 507,5
(33,4 %)
208,9

1 828,0
(40,6 %)
891,3

171,7

Zaměření reforem a investic

Zákon o obnovitelných zdrojích tepla;
podpora výměny tepelných ohřívačů; boj
proti energetické chudobě
Podpora bezemisních autobusů,
užitkových vozidel a příslušné
infrastruktury; výstavba nových železnic a
elektrifikace regionálních železnic
Právní rámec pro zvýšení sběrných kvót
na plastové nápojové obaly a zvýšení
dodávek opakovaně použitelných
potravinových obalů; podpora oprav
elektrických a elektronických zařízení
Zákon o rozšíření obnovitelných zdrojů;
transformace průmyslu na klimaticky
neutrální

Gigabitové přístupové sítě a symetrické
gigabitové připojení v oblastech se
zvláštním socioekonomickým významem
Spravedlivý a rovný přístup všech žáků
středních škol k základním digitálním
dovednostem

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2101.
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Alokace
(v mil. eur)
160,0

605,0

3-A Výzkum

868,4
(19,4 %)
212,0

3-B Rekvalifikace a školení

277,0

3-C Vzdělávání

129,4

3-D Strategické inovace

250,0

4 Spravedlivý rozvoj
4-A Zdraví
4-B Odolné obce

295,7
(6,5 %)
125,0
104,2

4-C Umění a kultura

66,5

4-D Odolnost prostřednictvím
reforem

-

4499,6
Zdroj: Rakouský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Zaměření reforem a investic
Legislativní návrh novely zákona
o firemních službách; fond pro digitalizaci
veřejné správy
Digitalizace malých a středních podniků;
digitální a ekologické investice
do společností

Propagace kvantových věd; institut
precizní medicíny; (digitální) výzkumné
infrastruktury – udržitelný rozvoj
univerzit v kontextu digitalizace
Financování rekvalifikace a dalšího
vzdělávání
Zlepšení přístupu ke vzdělání - balíčky
podpůrných hodin, rozšíření základního
vzdělávání
IPCEI – projekt pro mikroelektroniku a
konektivitu; IPCEI – projekty v oblasti
vodíkových technologií

Zatraktivnění primární péče
Strategie pro ochranu půdy; reforma
pro další rozvoj poskytované péče;
klimatizovaná centra měst
Rozvoj kulturního programu budov;
rozvoj národní strategie digitalizace
kulturního dědictví
Hodnocení výdajů se zaměřením
na „zelenou“ a „digitální“ změnu; zvýšení
účinného věku odchodu do důchodu;
rozdělení důchodů; právní základy a
správa věcí veřejných v oblasti ochrany
klimatu; eko-sociální daňová reforma;
zelené finance (agenda); národní finanční
strategie vzdělávání; zakladatelský
balíček; posílení vlastního kapitálu; trh
práce – zřízení jednoho kontaktního
místa pro osoby schopné pracovat a
rozšíření aktivace pomoci; liberalizace
rámce obchodního práva
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Řecko
Řecko svůj národní plán obnovy (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»)
předalo Evropské komisi 28. 4. 2021.27 Celkem žádá o veškeré finanční příspěvky, které jsou Řecku
dostupné, ve výši 30,5 mld. eur – 17,8 mld. eur v grantech28 a 12,7 mld. eur v půjčkách.
Řecký plán je rozložen na celé období RRF do roku 2026, pokrývá všech šest pilířů oblasti
působnosti a sedm vlajkových iniciativ. Z celkové finanční podpory je plánováno 38 % na zelenou
transformaci a 22 % na digitální transformaci.
V souladu s evropským semestrem plán také reflektuje CSRs z let 2019 a 2020. Tato doporučení
pro Řecko obsahují urychlení vyspělých veřejných investičních projektů a poskytnutí pobídek
pro soukromé investice s cílem podpořit hospodářské oživení; zlepšení a modernizace rámce
pro individuální pracovní právo; zřízení nového rámce odborného vzdělávání; reformu systému
primární zdravotní péče a digitalizace zdravotnictví; implementaci digitalizace justice; provádění
reforem zaměřených na bankovní systém a dokončení reformy licencování investic.
Řecký plán je složen ze čtyř pilířů. Nejvíce výdajů je plánováno na pilíř zelené transformace29
(33,1 %), dále je plánována alokace výdajů na zaměstnanost, dovednosti a sociální soudružnost
(28,6 %), soukromé investice a hospodářskou a institucionální transformaci (26,5 %) a digitální pilíř
(11,7 %).
Pilíře a komponenty
1. Zelená transformace
1.1 Přechod na nový
ekologický energetický model

27

Alokace
(v mil. eur)
6 026,0 (33,1 %)
1 200,0

1.2 Energetická modernizace
budov země a prostorová
reforma

2 544,0

1.3 Přechod na ekologický a
udržitelný dopravní systém

520,0

1.4 Udržitelné využívání
zdrojů, odolnost vůči změně
klimatu a ochrana biodiverzity

1 762,0

Zaměření reforem a investic

Snížení emisí skleníkových plynů;
zvýšení podílu OZE; zlepšení energetické
účinnosti v domácnostech a podnicích;
elektrické propojení ostrovů
Renovace a energetická modernizace
budov a sociální infrastruktury;
implementace územního plánování a
„zelených“ strategií obnovy a
regenerace
Čistější, chytřejší a levnější dopravní
prostředky; instalace a provoz
nabíjecích zařízení pro elektrická
vozidla; investice zaměřené na tvorbu
inovativních zelených technologií
v průmyslu, zachycování a skladování
CO2, ekologická pobřežní doprava
Ochrana vodních zdrojů, včetně
programu úspory vody; budování
infrastruktur pro nakládání s pitnou a
odpadní vodou; udržitelné zemědělství;

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1990.
28
Toto je maximální finanční příspěvek, který může Řecko z RRF čerpat podle současného výpočtu. Částka se ovšem
neshoduje s částkou uvedenou v řeckém plánu, který uvádí financování z grantů ve výši 18,2 mld. eur. Výdaje
převyšující maximální částku budou muset být financovány jinými finančními prostředky.
29
Prostředky využité na tento pilíř jsou pouze součástí celkové alokace na zelenou transformaci.
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Alokace
(v mil. eur)

Zaměření reforem a investic
ochrana biodiverzity a zalesňování;
řešení problémů spojených se změnou
klimatu

2. Digitální pilíř
2.1 Připojení pro občany,
podniky, stát

2 136,0 (11,7 %)
453,0

2.2 Digitální transformace
státu

1 308,0

2.3 Digitální transformace
podniků

375,0

3. Zaměstnanost, dovednosti a
sociální soudržnost
3.1 Zvyšování počtu
pracovních míst a podpora
účasti na trhu práce

3.2 Posílení digitálních
příležitostí pro vzdělávání a
modernizace odborného
vzdělávání a přípravy

Zaplnění mezer ve vysokorychlostních
rozhraních; zvýšení digitální
konkurenceschopnosti; instalace
optických vláken; rozvoj
širokopásmového připojení a sítí 5G
Modernizace veřejného sektoru
zlepšením jeho provozního modelu a
poskytováním kvalitnějších služeb
občanům a podnikům; digitalizace
organizací veřejného sektoru; posílení
interoperability informačních systémů a
dat; strategie a politiky kybernetické
bezpečnosti; využívání moderních
technologií – např. cloud computing
Posílení integrace digitálních technologií
ze strany podniků, zmenšení „digitální
propasti“ mezi řeckými malými a
středními podniky ve srovnání
s evropským průměrem

5 208,0 (28,6 %)
760,0

2 311,0

Modernizace a zjednodušení
pracovního práva; modernizace trhu
práce; aktivní a pasivní politiky trhu
práce; vytváření pracovních míst a
záchranné sítě proti nezaměstnanosti;
digitalizace služeb zaměstnanosti a
příslušných služeb veřejné správy;
reforma podporující flexibilní pracovní
podmínky; reforma důchodového
systému
Zvýšení dlouhodobé zaměstnanosti a
produktivity prostřednictvím zlepšování
lidských schopností; investice
do digitalizace vzdělávání na všech
úrovních a odborného vzdělávání;
reformy vysokoškolského vzdělávání;
zvyšování kvality vzdělání včetně
přímého vztahu k trhu práce; zlepšování
vyhlídek absolventů na řeckém a
evropském trhu práce; reformy zvyšující
přitažlivost odborného vzdělávání
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Alokace
(v mil. eur)

3.3 Zlepšení přístupnosti,
účinnosti a kvality systému
zdravotnictví

1 536,0

3.4 Zlepšení přístupu
k účinným a inkluzivním
sociálním politikám

601,0

4. Soukromé investice a
hospodářská a institucionální
transformace
4.1 Příznivější daňové nástroje
pro rozvoj a zdokonalování
daňové správy

4.2 Modernizace veřejné
správy

Zaměření reforem a investic
pro mladé lidi; školicí, kvalifikační a
rekvalifikační programy; investice
do digitálních systémů, výbavy
laboratoří a renovace budov
Zvýšení odolnosti, dostupnosti a
finanční udržitelnosti systému
zdravotnictví; reforma systému primární
zdravotní péče; digitalizace
zdravotnických služeb; investiční
projekty ve zdravotnictví; program
k prevenci nemocí a podpoře zdraví
Poskytnutí rovných podmínek všem;
sociální začlenění zranitelných skupin
skrz podporu ve vzdělávání a získávání
dovedností a zajištění přístupu
k efektivním a kvalitním službám
sociálního zabezpečení; snížení
chudoby, nerovnosti a riziko sociálního
a ekonomického vyloučení poskytnutím
účinných záchranných sítí; zavedení
intervencí v raném věku k zajištění
potenciálu dětí a mladých rodin;
optimalizace sociálních dávek; reforma
péče v raném dětství; digitální
transformace systému sociální ochrany;
boj proti diskriminaci

4 821,0 (26,5 %)

183,0

184,0

4.3 Zvýšení účinnosti soudního 231,0
systému

Digitální transformace daňového úřadu;
rozšíření daňové základny; kodifikace
daňových právních předpisů pro zvýšení
transparentnosti; modernizace daně
z nemovitosti; boj proti pašování
produktů podléhajících spotřební dani;
zvýšení elektronických transakcí;
implementace umělé inteligence
do daňových kontrol
Zvýšení efektivity veřejných investic;
posílení digitální kapacity
decentralizovaných útvarů státní
podpory; školení zaměstnanců s cílem
zlepšit účinnost systému veřejných
zakázek
Reformy zaměřené na zrychlení procesů
v rámci systému; digitalizace systému;
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Alokace
(v mil. eur)

4.4 Posílení finančního sektoru 25,0
a kapitálových trhů
4.5 Podpora výzkumu a
444,0
inovací
4.6 Modernizace a zvýšení
odolnosti hlavních
hospodářských odvětví země

3 520,0

4.7 Zlepšení
konkurenceschopnosti a
podpora soukromých investic
a vývozu

234,0

Půjčky

Zaměření reforem a investic
rozšiřování IT systémů a digitálních
dovedností mezi soudci a soudními
zaměstnanci; investice
do infrastruktury; vytvoření
strukturovaného elektronického
registru
Řešení soukromého zadlužení; rozvoj
kapitálových trhů
Zvýšení veřejných a soukromých výdajů
na výzkum a vývoj; posilování vazeb
mezi vědou a podniky
Zvýšení konkurenceschopnosti,
produktivity a odolnosti zejména
cestovního ruchu, kultury, zemědělství,
zpracovatelského průmyslu a
akvakultury; digitalizace zemědělství a
průmyslu; omezení daňových úniků
v oblasti kultury; zlepšení vnitrostátní
dopravní a logistické infrastruktury;
podpora sociální soudružnosti
Zlepšení podnikatelského prostředí;
zjednodušení regulačního rámce;
poskytování finančních pobídek
pro soukromé investice; snížení
byrokracie a administrativních nákladů;
zvýšení průměrné velikosti řeckých
podniků, vedoucí k silnější orientaci
na vývoz

18 191,030
12 728,0
30 919,0

Zdroj: Řecký národní plán obnovy, vlastní zpracování

Slovensko
Slovensko odeslalo svůj národní plán obnovy (Plán obnovy: cestovná mapa k lepšiemu Slovensku)
k posouzení Evropské komisi 29. 04. 2021.31 Slovensko celkem žádá o 6,575 mld. eur v grantech.
Projekty ve slovenském plánu budou probíhat v souladu s národními dokumenty po celé období
RRF až do roku 2026. Opatření jsou provázaná se všemi šesti pilíři oblasti působnosti a sedmi
vlajkovými iniciativami. Z finanční podpory je alokováno 43 % na zelenou transformaci a 20 %
na digitální transformaci.
Slovenský plán vychází také ze specifických doporučení stanovených pro Slovensko v procesu
evropského semestru v letech 2019 a 2020 (CSRs). Patří mezi ně zabezpečení dlouhodobé
30

Ad. 28
Recovery and Resilience Facility. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2046.
31
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udržitelnosti veřejných financí, hlavně v oblasti zdravotnictví a důchodů; dosáhnutí
střednědobého rozpočtového cíle v roce 2020; poskytnutí přiměřené náhrady příjmu a
zabezpečení rovného přístupu k sociální ochraně a základním službám; posilování digitálních
dovedností; zabezpečení rovného přístupu ke vzdělání; výkon opatření na zabezpečení likvidity
malých a středních podniků a osob samostatně výdělečně činných; odstranění nedostatků v oblasti
digitální infrastruktury; podpoření investiční hospodářské politiky na zdravotní péči, výzkum a
inovace, dopravu, energetickou účinnost a konkurenceschopnost malých a středních podniků se
zaměřením na zelenou a digitální transformaci; boj proti praní špinavých peněz a zvyšování
účinnosti soudního systému.
Slovenský plán je zaměřen na pět klíčových oblastí, nejvíce je investováno do zelené ekonomiky
(35 %), dále pak do zdraví (23,3 %) a efektivní veřejné správy a digitalizace (16,9 %). Menší část
výdajů je plánována na vzdělávání (13,6 %) a vědu, výzkum a inovace (11,2 %).
Pilíře a komponenty

Alokace
(v mil. eur)
Zelená ekonomika
2 301,0 (35 %)
1 Obnovitelné zdroje energie 232,0
a energetická infrastruktura

2 Obnova budov

721,0

3 Udržitelná doprava

801,0

4 Dekarbonizace průmyslu

368,0

5 Adaptace a změnu klimatu

159,0

Zaměření reforem a investic

Reforma právních rámců v oblasti
energetické účinnosti, elektroenergetiky
a podpory OZE; zvyšování podílu OZE
v energetickém mixu
Obnova rodinných domů; reforma
nakládání se stavebním odpadem; zvýšení
transparentnosti a zefektivnění
rozhodnutí Památkového úřadu SR;
zlepšení energetické náročnosti
rodinných domů; obnova veřejných
historických a památkově chráněných
budov
Reforma přípravy investičních projektů
v dopravě; reforma veřejné osobní
dopravy a intermodální nákladní dopravy;
podpora ekologické osobní dopravy a
intermodální nákladní dopravy; podpora
alternativních paliv v sektoru dopravy;
rozvoj infrastruktury nízkouhlíkové
dopravy; budování nabíjecích stanic pro
elektromobily a vodíkových stanic
Ukončení podpory spalování hnědého
uhlí; snížení emisí skleníkových plynů
v průmyslu; integrovaná prevence a
kontrola znečišťování životního prostředí
Reformy krajinného plánování a ochrany
přírody a hospodaření s vodou v zemi;
adaptace regionů na klimatickou změnu
s důrazem na ochranu přírody a rozvoj
biodiverzity, včetně renaturace vodních
toků, výkupů pozemků v chráněných

Vybraná témata č. 04/2021
Pilíře a komponenty

37
Alokace
(v mil. eur)

Zaměření reforem a investic
oblastech a rozvojových plánů měkkého
turismu

Vzdělání
6 Dostupnost, rozvoj a
kvalita inkluzivního
vzdělávání na všech stupních

7 Vzdělávání pro 21. století

892,0 (13,6 %)
210,0

469,0

8 Zvýšení výkonosti vysokých 213,0
škol

Věda, výzkum, inovace
9 Efektivnější řízení a
posílení financování vědy,
výzkumu, inovací a digitální
ekonomiky

10 Lákání a udržení talentů

739,0 (11,2 %)
633,0

106,0

Povinné vzdělávání od 5 let věku dítěte a
zavedení právního nároku na místo
ve školce od 3 let věku dítěte; koncept
speciálních výchovně-vzdělávacích potřeb
dětí a žáků; reforma systému poradenství
a prevence dětí, žáků a studentů v oblasti
duševního zdraví; prevence předčasného
ukončování školní docházky; podpora
desegregace škol; kompenzační opatření
na zmírnění dopadů pandemie na
vzdělávání; odstraňování bariér
v budovách škol
Obsahová a učebnicová reforma; digitální
vybavení škol, přístup k internetu a
vybavení pro distanční vzdělávání;
dobudování školské infrastruktury
Změna financování vysokých škol; systém
periodického hodnocení vědeckého
výzkumu; nový přístup k akreditaci
vysokoškolského vzdělávání; reforma
v řízení vysokých škol; investiční podpora
strategického rozvoje škol, rekonstrukce
vysokých škol a internátů
Profesionální a centrální řízení,
hodnocení a podpora v oblasti vědy,
výzkumu a inovací; reforma veřejných
výzkumných institucí; podpora
mezinárodní spolupráce; podpora
spolupráce firem, akademického sektoru
a organizací pro výzkum a vývoj; výchova,
získávání a udržení excelentních
výzkumníků a inovátorů; výzkum a
inovace pro dekarbonizaci a digitalizaci
ekonomiky; podpora inovací; IT podpora
jednotného grantového systému
výzkumu a inovací
Zjednodušení získávání povolení k pobytu
a další podpora pro vysoce kvalifikované
pracovníky z třetích zemí; zjednodušení
uznávání dokladů o vzdělání; podpora
občanských iniciativ a posílení vztahů
s občany v zahraničí; stipendia pro
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(v mil. eur)

Zaměření reforem a investic
nejlepší studenty; internacionalizace
akademického prostředí

Zdraví
11 Moderní a dostupná
zdravotní péče

1 533,0 (23,3 %)
1 163,0

12 Humánní, moderní a
dostupná péče o mentální
zdraví

105,0

13 Dostupná a kvalitní
dlouhodobá
sociálně-zdravotní péče

265,0

Efektivní veřejná správa a
digitalizace
14 Zlepšení podnikatelského
prostředí

15 Reforma justice

Optimalizace sítě nemocnic; reforma
přípravy investičních projektů
ve zdravotnictví; centralizace řízení
největších nemocnic; optimalizace sítě
akutní zdravotní péče; nová definice
neodkladné zdravotní péče; reforma
všeobecné péče; výstavba, rekonstrukce
a vybavení nové sítě nemocnic;
digitalizace zdravotnictví; obnova stanic
záchranné služby a vozového parku;
otevírání ambulancí primární péče
v nedostatkových oblastech
Koordinovaná mezirezortní spolupráce a
regulace; rozvoj poddimenzovaných
oblastí; modernizace léčby a vzdělávání
personálu; výstavba detenčních a
komunitních zařízení; modernizace
diagnostických metod; obnova vybavení;
humanizace oddělení v ústavní péči;
národní linka podpory mentálního zdraví
Reformy integrace a financování
dlouhodobé sociálně-zdravotní péče,
posudkové činnosti a dohledu nad
sociální péčí; rozšíření a obnova kapacit
komunitní sociální péče, následné a
ošetřovatelské péče a paliativní péče

1 110,0 (16,9 %)
11,0

255,0

16 Boj proti korupci a praní
229,0
špinavých peněz, bezpečnost
a ochrana obyvatelstva

Snížení regulačního zatížení podnikatelů;
sjednocení a elektronizace procesu
insolvenčního řízení; reforma veřejných
zakázek
Reforma soudní mapy s cílem umožnit
specializaci soudců; boj proti korupci,
praní špinavých peněz a posilování
integrity a nezávislosti soudnictví; posílení
kompetence a kapacit; investice do
budov a reorganizace soudů; digitalizace,
modernizace IT vybavení a analytické
kapacity soudců
Nové nástroje na pomoc finančnímu
vyšetřování a posílení kapacity;
modernizace a budování odborných
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17 Digitální Slovensko (stát
v mobilu, kybernetická
bezpečnost, rychlý internet
pro každého, digitální
ekonomika)

39
Alokace
(v mil. eur)

615,0

18 Zdravé veřejné finance

-

Zaměření reforem a investic
kapacit policejního sboru; optimalizace
řízení krizových situací; zefektivnění boje
proti korupci a praní špinavých peněz;
ochrana oznamovatelů korupce;
modernizace a budování policejního,
hasičského a záchranného systému;
posílení administrativních kapacit, hlavně
na úrovni samospráv
eGovernment; centrální management IT
zdrojů; digitální transformace ekonomiky
a společnosti; zkvalitnění vzdělávání,
zabezpečení způsobilosti a standardizace
technických a procesních řešení v oblasti
kybernetické bezpečnosti; rozvoj
digitálních dovedností; lepší služby pro
občany a podnikatele; digitální
transformace poskytování služeb veřejné
správy; budování digitální ekonomiky;
rekonstrukce a dobudování
zabezpečených prostorů kritické
infrastruktury; podpora projektů
zaměřených na vývoj a aplikaci digitálních
technologií; granty se zjednodušenou
administrativou – hackathony
Důchodová reforma; zlepšení
dlouhodobé udržitelnosti a vyšší
důchody; zvýšení transparentnosti a
informovanosti o nároku na důchod;
posílení fiskální disciplíny a závaznosti
rozpočtu zavedením výdajových stropů;
reforma řízení veřejných financí;
pro-růstový daňový mix

6 575,0
Zdroj: Slovenský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Slovinsko
Slovinský plán obnovy a odolnosti (Načrt za okrevanje in odpornost) byl předán Evropské komisi
1. 5. 2021.32 Slovinsko v plánu žádá o celkovou finanční podporu ve výši 2,5 mld. eur – 1,8 mld. eur
v grantech a 0,7 mld. eur v půjčkách.
Projekty v plánu pokrývají celé období RRF do roku 2026 a naplňují všech šest oblastí působnosti
a sedm vlajkových iniciativ EU. Z celkových výdajů je alokováno 43,45 % na zelenou transformaci
a 20,05 % na digitální transformaci.

32

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2101.
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Slovinsko ve svém plánu obnovy odolnosti předkládá reformy a investice, které vedou jak
ke společným cílům EU, tak specifickým doporučením pro Slovinsko, které obdrželo v rámci
evropského semestru v letech 2019 a 2020. Slovinsko dostalo doporučeno přijmout a provádět
reformy v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče; zajistit dlouhodobou udržitelnost a přiměřenost
důchodového systému; zvýšení zaměstnatelnosti méně kvalifikovaných a starších pracovníků;
podporovat rozvoj akciových trhů; zlepšit podnikatelské prostředí a konkurenci, profesionalizaci a
nezávislý dohled nad zadáváním veřejných zakázek; nadále provádět privatizaci; zaměřit investiční
hospodářskou politiku na výzkum a inovace, nízkouhlíkové a energetické přechody, udržitelnou
dopravu a environmentální strukturu; zajistit přiměřenou náhradu příjmu a sociální ochranu;
zmírnit dopady krize na zaměstnanost; pokračovat v rychlém provádění opatření k zajištění
likvidity a financování pro podniky a domácnosti a snížit administrativní zátěž.
Slovinský plán sestává ze čtyř pilířů. Nejvíce výdajů je plánováno na pilíř zeleného přechodu
(42,3 %), hlavně na čisté a bezpečné prostředí a udržitelnou mobilitu; dále na chytrý, udržitelný a
inkluzivní růst (29,9 %); zdravotní péči a sociální zabezpečení (14,5 %) a pilíř digitální transformace33
(13,2 %).
Pilíře a komponenty

Alokace
(v mil. eur)
Granty
Půjčky
Zelený přechod
587,7
473,0
1 060,7 (42,3 %)
Obnovitelné zdroje energie a 46,0
100,0
efektivní využívání energie v
146,0
ekonomice

Udržitelná obnova budov

86,1

86,1

Čisté a bezpečné prostředí

152,8

320,0
472,8

Udržitelná mobilita

254,8

53,0
307,8

33

Zaměření reforem a investic

Zvýšení podílů OZE (systémy dálkového
vytápění, geotermální energie a vodní
energie) na spotřebě energie; zlepšení
energetické účinnosti; snížení emisí
skleníkových plynů v ekonomice; posílení
distribuce elektrických sítí; zlepšení
materiální a energetické produktivity
ekonomiky; vytvoření systému na podporu
energetického managementu v podnicích
Dlouhodobá strategie energetické obnovy
budov; právní základ pro zřízení finančního
rámce pro energetickou renovaci budov
ve veřejném sektoru
Zajištění kontroly a odpovídající reakce
na změnu klimatu; ochrana životního
prostředí; zlepšení povodňové bezpečnosti
a kvality a efektivity; zlepšení zásobování
pitnou vodou a odstraňování a čištění
odpadních vod; investice do vodovodů a
kanalizací; změna pravidel pro využívání
reprodukčního materiálu lesních dřevin
Větší využívání veřejné osobní dopravy a
železniční nákladní dopravy; zvýšení
využívání alternativních paliv v dopravě;
zvyšování kapacity železniční

Prostředky využité na tento pilíř jsou pouze součástí celkové alokace na digitální transformaci.
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Alokace
(v mil. eur)
Granty
Půjčky

Cirkulární ekonomika –
účinné využívání zdrojů

48,0

Digitální transformace

330,5
330,5 (13,2 %)
56,5
56,5

Digitální transformace
ekonomiky

48,0

Digitální transformace
veřejného sektoru a veřejné
správy

274,0

Chytrý, udržitelný a
inkluzivní růst

675,4
74,2
749,6 (29,9 %)
132,8
132,8

Výzkum, vývoj a inovace

Zvyšování produktivity,
přátelské podnikatelské
prostředí pro investory

274,0

157,5

157,5

56,3

-

Zaměření reforem a investic

infrastruktury; digitalizace železniční a
silniční infrastruktury; instalace a provoz
čerpacích stanic s alternativními palivy
Dekarbonizace společnosti přechodem
na cirkulární ekonomiku; tvorba
strategického rámce pro přechod
na cirkulární ekonomiku a jeho financování;
zákon o alternativních palivech v dopravě

Zvýšení produktivity a
konkurenceschopnosti skrz podporu
digitální transformace obchodních procesů
a ekonomických modelů; úprava právního
rámce v oblasti ochrany spotřebitele,
přístupu na finanční trh a odstraňování
administrativních překážek a
administrativní zátěže pro podniky;
podpora a rozvoj high-tech znalostí a
kompetencí
Uživatelsky přívětivé digitální služby; vývoj
a integrace vyspělých digitálních
technologií; zlepšení digitálních dovedností
státních zaměstnanců; zvýšení
kybernetické bezpečnosti; inovativní
veřejné zakázky; vytvoření jednotného
systému digitální identity; digitalizace
vnitřní bezpečnosti, vzdělávání, vědy a
sportu, zemědělství, potravinářství a
lesnictví, kultury; výstavba gigabitové
infrastruktury

Podpora investic do výzkumu a inovací;
investice do start-upů; posílení klíčové
produkce a komercializace řešení, která
reagují na společenské výzvy
Posílení kapitálových trhů; podpora
domácích a zahraničních investic
společností; investiční pobídky ke zvýšení
produktivity ekonomických subjektů;
vytvoření inovativních systémů
ekonomické a obchodní infrastruktury
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Trh práce – opatření
ke snížení důsledků
negativních strukturálních
trendů

42
Alokace
(v mil. eur)
Granty
Půjčky
56,3

Transformace slovinského
cestovního ruchu a investice
do infrastruktury v oblasti
cestovního ruchu a
kulturního dědictví

127,0

Posílení kompetencí,
zejména digitálních a těch,
které vyžadují nové profese

201,8

74,2
276,0

Efektivní veřejné instituce

675,4

74,2
749,6

Zdravotní péče a sociální
zabezpečení

244,9
119,0
363,9 (14,5 %)
224,9
224,9

Zdravotní péče

Sociální zabezpečení a
dlouhodobá péče

127,0

20,0

59,0
79,0

Zaměření reforem a investic

Posílení odolnosti trhu práce; zajištění
inkluzivního trhu práce a kvalitních
pracovních míst; přijetí zákona o činnosti
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;
pozměnění právních předpisů o veřejných
financích
Tvorba nových základů pro strategický
rozvoj odvětví – opatření pro zmírnění
ekologické stopy cestovního ruchu,
zvyšování kvality turistické nabídky ad.;
digitální transformace cestovního ruchu;
předpisy v oblasti stravování a
krátkodobého pronájmu soukromých
nemovitostí turistům; obnova budov
v odvětví cestovního ruchu
Rozvoj inkluzivnějších a odolnějších
vzdělávacích institucí; podpora odborníků,
vysokoškolských učitelů a dalších
zaměstnanců vzdělávacích institucí
pro kvalitní výuku; účinnější a efektivnější
řízení vzdělávacích a studijních programů
Poskytování podpůrného prostředí
pro podniky a občany; odstraňování
administrativních překážek; zákon
o byrokratizaci; revidovaný stavební zákon;
novela zákona o veřejných zakázkách;
změny v daňové legislativě; systém mezd
ve veřejném sektoru

Organizační reforma zdravotnictví; reforma
systému primární zdravotní péče, zmírnění
pracovní zátěže lékařů; zlepšení
dostupnosti systému zdravotní péče;
digitalizace zdravotnických služeb;
investiční projekty ve zdravotnické
infrastruktuře; propojení veřejných
zdravotnických institucí a vytvoření sítě
mikrobiologických laboratoří
Tvorba nového pilíře sociálního
zabezpečení – dlouhodobá péče; zvýšení
dostupnosti služeb všem příjemcům bez
ohledu na jejich socio-ekonomickou situaci;
posílení zaměstnanosti v sektoru; podpora
implementace neformální péče
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Bytová politika
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Alokace
(v mil. eur)
Granty
Půjčky
60,0
60,0

Zaměření reforem a investic

Zaplnění deficitu veřejného nájemního
bydlení; zavedení udržitelného režimu
financování výstavby těchto bytů; zlepšení
přístupu k veřejnému nájemnímu bydlení
pro znevýhodněné skupiny obyvatel

1 838,5
666,2
2 504,7
Zdroj: Slovinský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Španělsko
Španělsko předalo svůj národní plán obnovy (España Puede. Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia) k posouzení Evropské Komisi dne 30. 4. 2021.34 Španělsko žádá o granty ve výši 69,5
mld. eur.
Plán je primárně zaměřen na období 2021-2023, z důvodu vysoké nejistoty ohledně klíčových
proměnných, ovšem plánuje pokračování financování investičních programů i po tomto období.35
Španělský NPO navrhuje projekty ve všech šesti pilířích oblasti působnosti a sedmi vlajkových
iniciativách EU. Z finanční podpory je vymezeno na zelenou transformaci 40,29 % a na digitální
transformaci 20,5 %.
Španělský plán je v souladu se CSRs z let 2019 a 2020, obdrženými v rámci evropského semestru.
Tato doporučení Španělsku ukládají poskytnout kroky k posílení rámce rozpočtu a veřejných
zakázek; zachovat udržitelnost veřejného důchodového systému; přidělit mimořádné příjmy
s cílem urychlit snižování státního dluhu; zajistit účinné poskytování podpory skrz služby
zaměstnanosti a sociální služby; podporovat přechod na smlouvy na dobu neurčitou; zlepšit
podporu rodin; snížit roztříštěnost vnitrostátního systému pomoci v nezaměstnanosti; omezit
předčasné ukončování školní docházky a zlepšit výsledky vzdělávání; posílit spolupráci mezi
vzdělávacím a podnikatelským sektorem; zaměřit investiční hospodářskou politiku na podporu
inovací, železniční infrastruktury pro nákladní dopravu; rozšiřování elektrických propojení se
zbytkem Unie; zlepšit účinnost politik na podporu výzkumu a inovací; uplatňovat zákon o záruce
jednotného trhu; podporovat zaměstnanost a posílit ochranu před nezaměstnaností; zdokonalit
režimy minimálního příjmu a podpory rodin; zlepšit přístup k digitálnímu učení; zajistit účinné
uplatňování opatření zaměřených na zajištění likvidity pro malé a střední podniky a osoby
samostatně výdělečně činné; zlepšit koordinace mezi různými úrovněmi správy a posílit rámec
pro zadávání veřejných zakázek.
Španělský plán je strukturován okolo čtyř hlavních oblastí – zelená transformace, digitální
transformace, sociální a územní soudružnost a rovnost pohlaví. Těmto čtyřem hlavním oblastem
se plán věnuje v 10 pilířích. Nejvíce plánovaných výdajů půjde na modernizaci a digitalizaci
průmyslu a malých a středních podniků, podnikání a podnikatelské prostředí, obnovu a transformaci
cestovního ruchu a dalších strategických sektorů (23,1 %), městskou a venkovskou agendu, boj proti
vylidňování a rozvoj zemědělství (20,7 %) a odolné infrastruktury a ekosystémy (15,0 %). Další výdaje
jsou plánovány na vzdělávání a znalosti, celoživotní vzdělávání a budování kapacit (10,5 %),
34

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2097.
35
GOBIERNO DE ESPAñA. España Puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Str. 22
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spravedlivou a inkluzivní energetickou transformaci (9,2 %), podporu vědy a inovací a posílení
kapacit národního zdravotního systému (7,1 %), novou ekonomiku péče a politiky zaměstnanosti
(7,0 %), veřejnou správu pro 21. století (6,2 %) a podporu kultury a sportovního sektoru (1,2 %). Na
poslední pilíř, modernizaci daňového systému pro inkluzivní a udržitelný růst, nejsou plánovány
žádné výdaje.
Pilíře a komponenty

Alokace
(v mil. eur)
I. Městská a venkovská agenda, boj 14 400,0
proti vylidňování a rozvoj
(20,7 %)
zemědělství
1. Nouzové udržitelné,
6 530,0
bezpečné a propojené mobility
v městském a metropolitním
prostředí

2. Plán obnovy bydlení a
regenerace měst

3. Zelená a digitální
transformace
zemědělsko-potravinářského a
rybářského sektoru
II. Odolné infrastruktury a
ekosystémy
4. Ochrana a obnova
ekosystémů a jejich biodiverzity

6 820,0

1 050,0

10 400,0
(15,0 %)
1 640,0

5. Ochrana pobřežního prostoru 2 090,0
a vodních zdrojů

6. Udržitelná, bezpečná a
propojená mobilita

6 660,0

III. Spravedlivá a inkluzivní
energetická transformace
7. Implementace a integrace
obnovitelných energií

6 380,0
(9,2 %)
3 160,0

Zaměření reforem a investic

Podpora dekarbonizace městské mobility;
podpora aktivní mobility a transformace
sektoru veřejné dopravy na skutečnou
alternativu osobní dopravy; transformace
vozových parků na vozidla s nulovými nebo
nízkými emisemi; digitální provoz a správa
mobility
Podpora obnovy španělského fondu budov;
zvýšení objemu nájemního bydlení
v energeticky účinných budovách;
regenerace měst a obcí
Posílení sektorů; podpora inovací a
energetické účinnosti; lepší využívání zdrojů

Opatření k přizpůsobení ekosystému změně
klimatu; provádění „modré“ agendy a
ochrana moří; model využívání půdy
ve venkovských oblastech
Zdokonalování hospodaření s vodními zdroji
a vodní politiky; hydrologické plánování;
přizpůsobení pobřeží změně klimatu;
ochrana mořského prostředí; udržitelný
rozvoj námořních odvětví
Modernizace, digitalizace a zlepšení
bezpečnosti a udržitelnosti klíčových
meziměstských a intermodálních dopravních
infrastruktur se zvláštním důrazem na
železniční dopravu; zdokonalení logistiky a
intermodality

Regulační rámec pro podporu soukromých
investic do obnovitelných zdrojů; tvorba a
konsolidace průmyslového hodnotového
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Alokace
(v mil. eur)

8. Elektrická infrastruktura,
podpora chytrých sítí a rozvoj
flexibility a skladování
9. Plán obnovitelného vodíku a
jeho sektorová integrace

1 360,0

10. Strategie spravedlivé
transformace

300,0

1 550,0

4 310,0
(6,2 %)
11. Modernizace veřejné správy 4 310,0

Zaměření reforem a investic
řetězce v oblasti obnovitelných zdrojů;
podpora rozvoje, vývoje a inovací v oblasti
výroby energie z obnovitelných zdrojů
Odstranění překážek efektivní účasti
na skladování na trzích s elektřinou; posílit
investice do oblasti energetiky
Tvorba prostředí příznivého pro vývoj a
zavádění vodíku jako klíčové energetické
suroviny budoucnosti; podpora
průmyslových inovací; dostupnost
obnovitelné energie za konkurenceschopné
ceny
Minimalizace ekonomického a sociálního
dopadu přechodu na zelenou a
nízkouhlíkovou ekonomiku

IV. Veřejná správa pro 21. století

V. Modernizace a digitalizace
průmyslu a malých a středních
podniků, podnikání a
podnikatelské prostředí, obnova a
transformace cestovního ruchu a
dalších strategických sektorů
12. Průmyslová politika
Španělsko 2030

16 070,0
(23,1 %)

13. Podpora růstu malých a
středních podniků

4 890,0

14. Plán modernizace a
konkurenceschopnosti odvětví
cestovního ruchu

3 400,0

3 780,0

Digitalizace a modernizace veřejné správy a
jejích procesů; omezení dočasných
zaměstnaneckých pozic ve veřejné správě a
zlepšení odborné přípravy; energetický
přechod infrastruktury veřejné správy

Digitalizace průmyslu; posílení váhy
průmyslu ve španělské ekonomice a zvětšení
velikosti průmyslových podniků; zlepšení
účinnosti při hospodaření s vodou,
odpadem, energií a zdroji, emisemi a
obnovitelnými energiemi v rámci cirkulární
ekonomiky
Posílení španělského obchodního systému
se zvláštním důrazem na potřeby malých a
středních podniků; regulační rámec
podporující konkurenceschopnější a
odolnější obchodní strukturu; podpora startupů; podpora podnikání, růstu, digitalizace a
inovace, obchodu a internacionalizace
malých a středních podniků
Strategie udržitelnosti cestovního ruchu;
digitální transformace turistických destinací
a na turisty orientovaných podniků; podpora
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Alokace
(v mil. eur)

Zaměření reforem a investic
konkurenceschopnosti, energetické
účinnosti a cirkulární ekonomiky v tomto
sektoru; obnova historického dědictví a
zdokonalení významných komerčních oblastí

15. Digitální připojení, posílení
kybernetické bezpečnosti a
nasazení 5G
VI. Podpora vědy a inovací a
posílení kapacit národního
zdravotního systému
16. Národní strategie
pro umělou inteligenci

17. Institucionální reforma a
posilování kapacit
vnitrostátního systému
pro vědu, technologii a inovace
18. Obnova a rozšíření kapacit
národního zdravotního systému

VII. Vzdělávání a znalosti,
celoživotní vzdělávání a budování
kapacit
19. Národní plán pro digitální
dovednosti

3 990,0

4 940,0
(7,1 %)
500,0

3 380,0

1 060,0

7 310,0
(10,5 %)
3 590,0

20. Strategický plán na podporu
odborného vzdělávání

2 070,0

21. Modernizace a digitalizace
vzdělávacího systému, včetně
raného vzdělávání od 0 do 3 let

1 640,0

VIII. Nová ekonomika péče a
politiky zaměstnanosti

Tvorba kvalifikovaných pracovních míst;
začlenění umělé inteligence jako faktoru
ke zvýšení produktivity společností a veřejné
správy
Překlenutí propasti mezi veřejnými a
soukromými investicemi do vědy a výzkumu;
lákání talentů a zatraktivnění výzkumné
kariéry
Posílení primární a komunitní péče; reforma
veřejného zdravotního systému; konsolidace
soudržnosti; podpora spravedlnosti a
univerzálnosti zdravotního systému;
posilování odborných kapacit a snižování
dočasných pracovních pozic v sektoru;
reforma regulace léčivých přípravků a
zdravotnických výrobků

4 850,0
(7,0 %)

Digitální školení pro občany s důrazem
na posílení digitální pozice žen a dívek;
rozvoj digitálních dovedností
Rozvoj a modernizace odborného
vzdělávání; podpora rekvalifikace a
zvyšování kvalifikace; dosažení rovnováhy
mezi úrovněmi vzdělání občanů
Modernizace a digitalizace vzdělávacího
systému; vzdělávání učitelů ohledně nových
výukových technik; rekvalifikace a
internacionalizace pedagogických a
výzkumných pracovníků; prevence
předčasného ukončování školní docházky a
zlepšování studijních výsledků
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22. Nouzový plán
pro ekonomiku péče a posílení
inkluzivních politik

23. Nové veřejné politiky
pro dynamický, odolný a
inkluzivní trh práce
IX. Podpora kultury a sportovního
sektoru
24. Přecenění kulturního
sektoru
25. Španělské audiovizuální
centrum
26. Plán podpory sportovního
sektoru

X. Modernizace daňového systému
pro inkluzivní a udržitelný růst
27. Opatření k předcházení
daňovým podvodům a boj proti
nim
28. Přizpůsobení daňového
systému realitě 21. století

29. Zvýšení účinnosti veřejných
výdajů
30. Dlouhodobá udržitelnost
veřejného důchodového
systému v rámci Toledské
deklarace

47
Alokace
(v mil. eur)
2 490,0

2 360,0

820,0
(1,2 %)
320,0

200,0
300,0

Zaměření reforem a investic
Zdokonalení systému nepříspěvkových
ekonomických výhod; podpora
v zaměstnanosti a komplexní péče
o nejzranitelnější skupiny; koordinace a
správa inkluzivních politik pro prevenci
„pasti chudoby“
Reforma trhu práce pro snížení strukturální
nezaměstnanosti a nezaměstnanosti
mladých lidí; aktivní politiky zaměstnanosti

Posílení konkurenceschopnosti, dynamizace
a soudružnosti území a digitalizace a
udržitelnosti významných kulturních služeb
Podpora a posílení audiovizuálního sektoru
Rozvoj bezpečných a udržitelných
infrastruktur; podpora digitální
transformace sportovních organizací;
podpora sportovního cestovního ruchu;
propagace zdravých návyků prostřednictvím
sportu; podpora rovnosti a začlenění do
sportů

-

-

-

69 528,0
Zdroj: Španělský národní plán obnovy, vlastní zpracování

Sjednocení úrovně zdanění s okolními
zeměmi; rozšíření daňového základu; systém
zelené daně; úprava stávajícího daňového
systému
Posílení hodnoticích mechanismů;
modernizace rozpočtových postupů
Udržování kupní síly důchodů; sladění
skutečného věku odchodu do důchodu se
zákonným věkem; nový systém příspěvků na
sociální zabezpečení; úprava mateřského
důchodu; přiměřenost důchodového
systému
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Anotace/Annotation
Přehled priorit zemí dle Národních plánů obnov
V červenci 2020 se v Bruselu na mimořádném zasedání Evropské rady schválila finální podoba
plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 „Next Generation EU“. Ústředním bodem tohoto
plánu je Nástroj pro oživení a odolnost s finančními prostředky ve výši 672,5 mld. eur (312,5 mld.
eur v grantech a 360 mld. eur v půjčkách). Členské státy EU mohou o tyto prostředky zažádat
prostřednictvím národního plánu obnovy, který musí splňovat daná kritéria. Národní plány obnov
se předkládají k posouzení Evropské komisi a posléze je schvaluje Rada EU. Text shrnuje hlavní
priority členských zemí, které již odeslaly svůj připravený plán k posouzení Evropské komisi.
Klíčová slova: Národní plán obnovy, NPO, Nástroj pro oživení a odolnost, RRF; evropský semestr;
Next Generation EU
Overview of state priorities according to the National Recovery and Resilience Plans
In July 2020, the special meeting of the European Council was held in Brussels. On this meeting
was approved the final version of the plan for overcoming the economic consequences of the
covid-19 pandemic “Next Generation EU”. At the heart of this plan is the Recovery and Resilience
Facility with the financial means of €672.5 billion (€312.5 billion in grants and €360 billion in loans).
Member States can apply for these funds through a national recovery and resilience plan which
must meet the criteria. National Recovery and Resilience Plans are submitted for review to the
European Comission and then approved by the EU Council. This paper summarizes the main
priorities of the Member States which have already submitted their national plan to the European
Commission for assesment.
Key words: National Recovery and Resilience Plan; NRRP; Recovery and Resilience Facility; RRF;
European Semester; Next Generation EU
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.
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