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Shrnutí
Dne 2. června 2021 přijala Evropská komise od České republiky Národní plán obnovy („NPO“).
Česká republika tak patří k dalším 23 členským státům, které plán Komisi prozatím předložily
k posouzení. Národní plán obnovy byl připravován od října předchozího roku za účelem získání
finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost („RRF“), který je ústředním bodem
unijního plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 „Next Generation EU“ („NGEU“),
schváleného na mimořádném zasedání Evropské rady v červenci 2020.
Příprava plánu byla v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu vlády ČR, kteří spolu
s Ministerstvem financí na podzim 2020 zpracovali Východiska NPO, která sloužila jako úvodní
dokument pro konzultaci opatření v NPO s Evropskou komisí. Od této chvíle o těchto opatřeních,
po celou tvorbu plánu, s Komisí probíhal intenzivní dialog. Vnitrostátně byl plán také konzultován,
a to sice na kulatém stolu Rady vlády v lednu 2021, na výborech Senátu a 7. schůzi pléna Senátu
v březnu, na 93. schůzi Poslanecké sněmovny v březnu až květnu a s veřejností v dubnu. Finální
návrh NPO byl vládou přijat 17. května 2021.
Česká republika ve svém NPO žádá o finanční příspěvek ve formě grantů ve výši cca 180 mld. Kč,
ze kterých je žádáno o cca 23,3 mld. Kč formou předfinancování. V plánu je zahrnuto i cca 28,9
mld. Kč, které jsou plánované z národního financování. Plán reflektuje doporučení obdržená
v rámci evropského semestru v letech 2019 a 2020, přispívá ke všem šesti oblastem působnosti a
také všem vlajkovým iniciativám, stejně jako většina již odevzdaných NPO. Opatření k uskutečnění
NPO jsou rozložena do šesti pilířů. Největší alokace finančních prostředků z RRF je plánována
na fyzickou infrastrukturu a zelenou tranzici (46,5 %). Dále na vzdělávání a trh práce (23 %),
digitální transformaci (15,5 %), zdraví a odolnost obyvatel (6,9 %), výzkum, vývoj a inovace (4,6 %)
a instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19 (3,6 %). Podobné pilíře a rozložení
výdajů mají např. Slovinsko či Litva.
Z alokace uplatňované do RRF je na zelenou transformaci vymezeno 42,4 % finančních prostředků.
Na plnění se podílí především pilíř fyzické infrastruktury a zelené tranzice, dále pak pilíř vzdělávání
a práce a v menší míře i pilíře instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19 a
výzkum, vývoj a inovace. ČR spadá s ohledem na NPO dalších členských států do mediánu hodnot
alokace do této oblasti. Obdobnou alokaci na zelenou transformaci má např. Estonsko, Litva,
Slovensko či Slovinsko.
Na digitální transformaci je plánováno v rámci alokace uplatňované do RRF 23,2 %. Na plnění se
nepodílí jen pilíř zdraví a odolnost obyvatel. Nejvíce je naopak zapojen pilíř digitální transformace,
dále pak pilíř vzdělávání a práce a v menší míře zbylé tři pilíře. Česká republika nepatří mezi státy,
které digitalizaci prioritizují, ale vymezuje na tuto oblast větší procento výdajů, než většina států.
Obdobnou alokaci na digitální transformaci jako ČR má např. Maďarsko či Kypr.
Tato práce představuje český Národní plán obnovy ve větším detailu a staví ho do kontextu
ostatních, již předložených, národních plánů.
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Úvod
Dne 2. června 2021 odeslala Česká republika svůj Národní plán obnovy („NPO“) k posouzení
Evropské komisi.1 Učinila tak k obdržení finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost
(Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který je ústředním bodem plánu hospodářské
obnovy po pandemii covid-19 (Next Generation EU, „NGEU“) dohodnutým na mimořádném
zasedání Evropské rady v červenci 2020.
První strategické pokyny pro realizaci RRF byly zveřejněny Evropskou komisí, v rámci strategie pro
udržitelný růst, během evropského semestru v září 2020. RRF byl následně zřízen nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2021/241 v únoru 2021. RRF disponuje finančními prostředky
ve výši 672,5 mld. eur (312,5 mld. eur, které poskytne prostřednictvím grantů a 360 mld. eur
prostřednictvím půjček), o které členské státy žádají ve svých národních plánech obnov. 70 %
prostředků grantů bude přiděleno v letech 2021 a 2022. Zbylých 30 % v roce 2023.2
NPO musí splňovat povinná kritéria stanovená výše zmíněným nařízením o RRF a měl by se řídit
pokyny pro NPO. Plán obnovy musí být řádně odůvodněn a opodstatněn; být v souladu se
souvisejícími národními dokumenty; směřovat k obecnému cíli RRF; vhodně přispívat ke všem šesti
pilířům oblasti působnosti; splňovat horizontální zásady; přispívat k účinnému řešení doporučení
pro jednotlivé země (CSRs) stanovených v rámci evropského semestru; přispívat k rovnosti žen a
mužů a pokrývat stanovenou minimální procentuální hodnotu finančních prostředků alokovaných
na zelenou a digitální transformaci. Evropskou komisí je navíc doporučeno, aby opatření obsažená
v NPO vedla k vytvoření evropských stěžejních iniciativ v sedmi prioritních (tzv. vlajkových)
oblastech. Do NPO je možno zahrnout reformy a investice od začátku února 2020 do konce srpna
2026, které tyto požadavky splňují.3

1

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2811.
SMETANKOVÁ, Daša, Tereza KRČEK a Josef PALÁN. Plán na podporu oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání.
3
O podmínkách stanovených nařízením o RRF a pokyny NPO je možné se více dočíst zde: JANKOVSKÁ, Klára. Přehled
priorit zemí dle národních plánů obnovy.
2
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Česká republika patří mezi 24 členských států, které odeslaly svůj NPO ke zhodnocení Evropské
komisi. Ke dni 25. června 2021 spolu s ČR již plán odevzdaly následující země: Belgie, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko,
Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a
Švédsko. Evropská komise již podpořila plán 12 těchto zemí – Belgie, Dánska, Francie, Itálie,
Lotyšska, Lucemburska, Německa, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Řecka a Španělska.4

Národní plán obnovy České republiky5
Český národní plán obnovy byl přijat Evropskou komisí dne 2. června 2021. Během následujících
dvou měsíců zůstává plán na zhodnocení Komisi, která plán posoudí zejména z hlediska účinnosti
řešení reagujících na doporučení obdržená v rámci evropského semestru v letech 2019 a 2020 a
splnění minimálních procentuálních hodnot na zelenou a digitální transformaci, a převede ho do
právně závazné podoby. Po tomto zhodnocení se NPO předá Radě EU, která bude mít měsíc
na jeho přijetí.6
Příprava NPO
Příprava NPO probíhala pod koordinací Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a Úřadu
vlády (dále jen „ÚV ČR“). MPO připravilo ve spolupráci s ÚV ČR, Ministerstvem financí (dále jen
„MF ČR“) a dalšími ministerstvy v říjnu 2020 dokument Východiska NPO. Tento dokument
představoval obecnější východiska pro přípravu NPO – priority vlády a jednotlivé komponenty
NPO, včetně finančních alokací. Dokument byl posléze projednán vládou 14. října 2020.
Východiska NPO sloužila jako úvodní dokument pro konzultaci prezentovaných opatření (reforem
a investic) s Evropskou komisí, se kterou po celou dobu tvorby plánu probíhal intenzivní dialog.
Struktura pilířů a jednotlivých komponentů obsažená v tomto dokumentu se z většiny zachovala
až do finální podoby českého NPO.
Dne 20. ledna 2021 se uskutečnil kulatý stůl Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“)
k přípravě NPO. Tohoto kulatého stolu se účastnilo 100 zástupců, převážně z nevládního sektoru,
a MPO na něm představilo dokument Východiska NPO. Byl také zmíněn průběh bilaterálních
konzultací s Komisí. Největší část jednání se věnovala problematice DNHS a taxonomii, kterou
představilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“). Ministerstvo práce a sociálních věcí
(dále jen „MPSV“) upozornilo na problém nedostatečného reflektování CSRs z let 2019 a 2020,
která se týkají sociálních věcí a zaměstnanosti. MPSV a MŽP také upozornila MPO na to, aby
transparentně informovalo ostatní ministerstva o průběhu vyjednávání.7
Národní plán obnovy se projednával dále v sedmi výborech Senátu, posléze byl představen
ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem na 7. schůzi pléna Senátu dne 17. března 2021.
Na této schůzi se k NPO vyjádřili i senátoři za jednotlivé výbory. Kritizován byl např. nedostatek
informací o alokaci finančních prostředků; chybějící dlouhodobá perspektiva, strategie a vize;
záplatování rozpočtových problémů; netransparentnost a špatný způsob projednávání či
nereflektování dopadů pandemie covid-19 na sociální sféru.8

4

Recovery and Resilience Facility. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recoverycoronavirus/recovery-and-resilience-facility_en.
5
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní plán obnovy.
6
Recovery and Resilience Facility. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2811.
7
SMETANKOVÁ, Daša. Informace k přípravě Národního plánu obnovy.
8
Stenozáznam z 1. dne 7. schůze. Dostupné z:
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=98708.
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NPO byl následně také projednáván v Poslanecké sněmovně na 93. (mimořádné) schůzi, která se
konala v celkem třech částech ve dnech 26. března, 15. dubna a 27. května 2021. Poslanci měli
v rámci prvních dvou schůzí k NPO připomínky, zmiňované byly hlavně důležitost digitalizace,
alokace spíše na „měkké“ dovednosti a celkové investice hlavně do lidí, podpora projektů se
skutečným efektem na zadržování vody, potřeba investic do nové infrastruktury raději než
udržování té staré, revitalizace brownfieldů, nedostatečná územní soudržnost či nepřítomnost
jaderné energetiky v plánu. Vládě a MPO bylo také vytýkáno nedostatečné zapojení širšího spektra
osob – jako neziskových organizací, zástupců byznysu, tripartity, odborné veřejnosti či akademické
obce – do tvorby NPO a nedostatečný čas pro vypořádání se s připomínkami z mezirezortního
řízení k dokumentu. Ačkoliv ve Sněmovně nakonec nebylo hlasováno o usnesení, ze třetí části
schůze vyplývá, že některým požadavkům MPO rozhodlo vyjít vstříc. Do plánu se např. opět
zařadila revitalizace brownfieldů a ministr průmyslu a obchodu přislíbil, že krajinná opatření budou
méně invazivní.9
Do procesu tvorby byla také zapojena veřejnost. K českému NPO byla v dubnu 2021 uspořádána
on-line veřejná debata. Této debaty se zúčastnilo na dvě stě lidí, včetně zástupců zaměstnavatelů,
odborů, samospráv, univerzit či ministerstev, jichž se NPO týká.10
Návrh NPO schválila vláda na jednání dne 17. května 2021.11

Financování
Česká republika žádá o finanční příspěvek (granty) z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) ve výši
cca 7 072 mil. eur (180 mld. Kč), což je maximální výše finančního příspěvku pro Českou republiku.
Celková výše investic je plánovaná ve výši 208,9 mld. Kč. Částka přesahující finální výši příspěvku
z RRF (cca 28,9 mld. Kč) bude financována z národních zdrojů.
Česká republika žádá o předfinancování ve výši 13 % finančního příspěvku (grantu), tj.
919 317 880 eur (cca 23,3 mld. Kč). Činí tak „z důvodu potřeby předsunutí finanční podpory co
nejbezprostředněji po krizi způsobené dopady onemocnění COVID-19“.12
Z národního financování je plánována podpora konkrétních opatření: závlahy (2.6.3); budování
odpadové – energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů (2.7.1.2); rozvoj
sociální prevence, poradenství a péče (3.3.3.2.1); systémová podpora veřejných investic (4.1);
transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize (4.5.2); modernizace kulturních
institucí (4.5.5); podpora výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd (4.5.7); podpora
výzkumu a vývoje v podnicích podle RIS3 strategie (5.2.1) a podpora výzkumu a vývoje v oblasti
dopravy (5.2.5). Zbytek bude financován z grantů z RRF.
Oblast působnosti, vlajkové iniciativy a pokrytí období
Český NPO přispívá ke všem šesti oblastem působnosti a také ke všem sedmi vlajkovým iniciativám,
stejně jako doposud většina odevzdaných NPO členských států kromě např. Dánska, Lotyšska,
Maďarska, Portugalska a Švédska.
Opatření v plánu plánují pokrýt celé období RRF do roku 2026.

9

Pořad 93. schůze. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/093schuz/.
Veřejná debata k Národnímu plánu obnovy. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/verejna-debata-k-narodnimu-planu-obnovy-je-to-plan-pro-kazdeho-z-nas--260702/.
11
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. května 2021 č. 467 k materiálu Národní plán obnovy. Dostupné z:
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC36AY54Q.
12
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní plán obnovy, s. 58.
10
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Reflektování CSRs
Česká republika obdržela v roce 2019 a 2020 po třech doporučeních od Rady EU, která jsou v NPO
reflektována. V roce 2019 se doporučení týkala zlepšení dlouhodobé fiskální udržitelnosti
důchodového systému a systému zdravotní péče; přijetí protikorupčních opatření; podpory
zaměstnávání žen s malými dětmi a znevýhodněných skupin; zvýšení kvality a inkluze vzdělávacích
systémů; zaměření se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, digitální infrastrukturu
a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky; snížení administrativní
zátěže pro investice a odstranění překážek bránících rozvoji inovačního ekosystému.13
V roce 2020 Česká republika obdržela jednotné doporučení pro všechny státy, spolu s dalšími
dvěma doporučeními týkajícími se podpory zaměstnanosti aktivními politikami na trhu práce,
poskytováním dovedností a přístupem k digitálnímu učení; podpory malých a středních podniků;
předsunutí veřejných investičních projektů ve vyšší fázi připravenosti a podpory soukromých
investic, aby se napomohlo hospodářskému oživení; zaměření investic na ekologickou a digitální
transformaci; zajištění přístupu k financování inovativním podnikům a zlepšení spolupráce
veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje.14
Podobné CSRs jako Česká republika obdržely například Francie či Litva. Litevský plán ve velké míře
koresponduje s tím českým, jak do využití finančních prostředků na zelenou a digitální
transformaci, tak do alokace zdrojů na jednotlivé pilíře plánu. Francouzský NPO je sice rozdělen
na jiné pilíře, ale jeho opatření také do velké míry korespondují s opatřeními obsaženými v českém
NPO.
Pilíře a komponenty
NPO se skládá celkem z šesti pilířů. Některé jsou spolufinancovány z národních zdrojů (započteny
do „celého plánu“). Nejvíce výdajů z RRF je plánováno na fyzickou infrastrukturu a zelenou tranzici
(46,5 %). Dále na vzdělávání a trh práce (23 %), digitální transformaci15 (15,5 %), zdraví a odolnost
obyvatel (6,9 %), výzkum, vývoj a inovace (4,6 %) a instituce a regulace a podpora podnikání v reakci
na covid-19 (3,6 %).
Podobné rozložení výdajů na jednotlivé pilíře jako Česká republika mají například Slovinsko či Litva.
Podobné pilíře jako český NPO má také Slovensko, ovšem rozložení výdajů se liší.16 Zelenou
transformaci mají, pod různými názvy, na prvním místě i další státy, např. Lucembursko, Francie,
Německo či Řecko. NPO zmíněných států jsou však, až na Francii, koncipovány rozdílně od českého.

13

EUROPEAN COMMISSION. Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2019 National Reform
Programme of the Czech Republic and delivering a Council opinion on the 2019 Convergence Programme of the
Czech Republic.
14
EUROPEAN COMMISSION. Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2020 National Reform
Programme of Czechia and delivering a Council opinion on the 2020 Convergence Programme of Czechia.
15
Prostředky využité na tento pilíř jsou pouze součástí celkové alokace na digitální transformaci.
16
„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 %).“ JANKOVSKÁ, Klára. Přehled priorit zemí dle národních plánů obnovy. Str.
36.
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Pilíře a komponenty

Alokace (v mil. Kč)

(vlastník komponenty)

Celý plán

1. Digitální transformace

Zaměření reforem a investic

Zahrnuto
v RRF

27 818
14,5 %

15,5 %

1.1 Digitální služby
občanům a firmám (MV)

2 837

Zajištění podmínek pro kvalitní správu
datového fondu; zajištění řízeného
přístupu
k datům;
elektronizace
zdravotnictví (eHealth); digitální služby
pro
koncové
uživatele;
rozvoj
otevřených dat a veřejného datového
fondu; digitální služby v oboru justice

1.2 Digitální systémy státní
správy (MV)

7 038

Podpora eGovernmentu; budování a
rozvoj
systémů
podporujících
elektronizaci zdravotnictví a agentových
informačních systémů; kybernetická
bezpečnost; vytvoření předpokladů
pro digitální justici

1.3 Digitální
vysokorychlostní sítě
(MPO)

5 787

Zlepšení prostředí pro budování sítí
elektronických
komunikací;
rozvoj
ekosystému
sítí
5G
včetně
vědeckovýzkumné činnosti; vybudování
velkokapacitního připojení

1.4 Digitální ekonomika a
společnost, inovativní
start-upy a nové
technologie (MPO)

5 710

Institucionální
reforma
systému
koordinace a podpory digitální agendy a
digitální
transformace;
nastavení
uceleného systému
institucionální
podpory investic a rozvoje inovativních
firem, start-upů a nových technologií;
podpora strategických odvětví

1.5 Digitální transformace
podniků (MPO)

5 000

Vytvoření infrastruktury pro digitální
transformaci; centra digitálních inovací a
referenční testovací centra; přímá
podpora digitální transformace podniků

1.6 Zrychlení a digitalizace
stavebního řízení (MPO)

1 446

Zavedení rekodifikace stavebního práva
do praxe; vytvoření „Agendového
informačního systému“; rozvoj a využití
datového fondu veřejné správy
v územním plánování
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Pilíře a komponenty

Alokace (v mil. Kč)

(vlastník komponenty)

Celý plán

Zahrnuto
v RRF

2. Fyzická infrastruktura a
zelená tranzice

85 236

83 655

44,5 %

Zaměření reforem a investic

46,5 %

2.1 Udržitelná a bezpečná
doprava (MD)

24 000

Vytváření alternativ k energeticky a
prostorově náročné silniční dopravě;
podpora
železniční
infrastruktury;
bezpečnost silniční a železniční dopravy

2.2 Snižování spotřeby
energie (MPO, spolugesce
MŽP)

8 265

Realizace
energeticky
úsporných
opatření při rekonstrukci státních a
veřejných budov a veřejného osvětlení

2.3 Přechod na čistší zdroje
energie (MPO)

6 660

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů
energie; modernizace distribuce tepla

2.4 Rozvoj čisté mobility
(MPO/MŽP)

4 934

Budování
infrastruktury;
nákupu vozidel

2.5 Renovace budov a
ochrana ovzduší (MŽP)

16 084

Renovační vlna v rezidenčním sektoru
včetně podpory výměny nevyhovujících
zdrojů tepla a instalací OZE; zkvalitnění
právního, správního a ekonomického
rámce pro rozvoj obnovitelných zdrojů
energie; podpora komunitní energetiky

podpora

2.6 Ochrana přírody a
adaptace na klimatickou
změnu (MZe)

14 576

13 796

Protipovodňová opatření; podpora
opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích; závlahy;
provádění
pozemkových
úprav
k prevenci eroze a zachycování srážek;
budování lesů odolných klimatické
změně; zadržování vody v lese

2.7 Cirkulární ekonomika a
recyklace a průmyslová
voda (MPO/MŽP)

4 400

3 600

Implementace
nové
legislativy
odpadového hospodářství; Cirkulární
Česko 2040; budování recyklační
infrastruktury a odpadové – energetické
infrastruktury pro nakládání s vybranými
druhy odpadů; cirkulární řešení
v podnicích; úspora vody v průmyslu

2.8 Revitalizace území se
starou stavební zátěží
(MMR/MPO)

3 332

Investiční
brownfieldů

podpora

regenerace

2.9 Podpora biodiverzity a
boj se suchem (MŽP)

2 984

Hospodaření se srážkovými vodami
v intravilánu; péče o zvláště chráněná
území, druhy rostlin a živočichů;
adaptace ekosystémů na změnu klimatu
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Pilíře a komponenty

Alokace (v mil. Kč)

(vlastník komponenty)

Celý plán

Zahrnuto
v RRF

3. Vzdělávání a trh práce

41 801

41 357

21,8 %

Zaměření reforem a investic

23,0 %

3.1 Inovace ve vzdělávání
v kontextu digitalizace
(MŠMT)

4 857

Reforma kurikula a její implementace;
implementace
DigCompEdu;
fond
mobilních digitálních zařízení pro
znevýhodněné žáky a digitalizace škol

3.2 Adaptace kapacity a
zaměření školních
programů (MŠMT)

13 951

Transformace vysokých škol s cílem
adaptace na nové formy učení a
v odpovědi na měnící se potřeby trhu
práce v post-covidové obnově; zavedení
opatření pro podporu škol s vyšším
počtem vyloučených lokalit a pro
doučování žáků a cílenou přípravu
na vyučování; investice do rozvoje
vybraných klíčových akademických
pracovišť

3.3 Modernizace služeb
zaměstnanosti a rozvoj
trhu práce (MPSV)

4. Instituce a regulace a
podpora podnikání v reakci na
covid-19
4.1 Systémová podpora
veřejných investic (MMR)

22 993

22 549

10 895

Další profesní vzdělávání a rekvalifikace
(především
v oblasti
digitální
kompetence);
budování
kapacit
předškolních
zařízení;
rozvoj
infrastruktury sociálních služeb péče a
sociálních služeb prevence a poradenství

6 484

5,7 %

3,6 %

2 471

0

Zavedení systémové podpory přípravy
investičních projektů a analytickometodické podpory přípravy projektů
(zelená a digitální tranzice, PPP projekty)

4.2 Nové kvazikapitálové
nástroje na podporu
podnikání a rozvoj ČMZRB
v roli národní rozvojové
banky (MPO)

1 000

Posílení fungování skupiny ČMZRB v roli
národní
rozvojové
banky;
nové
kvazikapitálové nástroje na podporu
podnikání

4.3 Protikorupční opatření
(MS)

0

Zlepšení
postavení
oznamovatelů;
reforma v justici zaměřená na posílení
legislativního rámce a transparentnosti
v oblasti soudů, soudců, státních
zástupců a soudních exekutorů; sběr dat
o
korupci;
stanovení
pravidel
pro lobbování
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Pilíře a komponenty

Alokace (v mil. Kč)

(vlastník komponenty)

Celý plán

4.5 Rozvoj kulturního a
kreativního sektoru (MK)

5. Výzkum, vývoj a inovace

Zahrnuto
v RRF

34

4.4 Zvýšení efektivity
výkonu veřejné správy
(MV)
7 390

13 200

Zvýšení
efektivity,
pro-klientské
orientace
a
využití
principů
evidence-informed ve veřejné správě
5 450

5.2 Podpora výzkumu a
vývoje v podnicích a
zavádění inovací do
podnikové praxe (MPO)

6. Zdraví a odolnost obyvatel

4,6 %
5 000

8 200

Systémová podpora výzkumu, vývoje a
inovací pro prioritní oblasti lékařských
věd a související společenskovědní
disciplíny

3 200

Řešení nových příležitostí a výzev
prostřednictvím posilování výkonnosti
českých podniků v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací; podpora výzkumu a
vývoje v oblasti životního prostředí,
dopravy a v synergických efektech
s rámcovým programem pro výzkum a
inovace

12 441
6,5 %

6.1 Zvýšení odolnosti
systému zdravotní péče
(MZ)

Zavedení statusu umělce; transformace
Státního fondu kinematografie na Fond
Audiovize;
digitalizace
sektoru;
modernizace
kulturních
institucí;
kreativní vouchery; podpora výzkumu a
vývoje v oblasti sociálních a humanitních
věd

8 200

6,9 %
5.1 Excelentní výzkum a
vývoj v prioritních
oblastech veřejného zájmu
ve zdravotnictví (MŠMT)

Zaměření reforem a investic

6,9 %
3 901

Vznik simulačního centra intenzivní
medicíny včetně optimalizace systému
vzdělávání; zvýšení dostupnosti a rozvoj
komplexní rehabilitační péče pro
pacienty po kritických stavech; rozvoj
vysoce
specializované
péče
–
vybudování centra kardiovaskulární a
transplantační medicíny
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Pilíře a komponenty

Alokace (v mil. Kč)

(vlastník komponenty)

Celý plán

CELKEM

Zahrnuto
v RRF

8 540

6.2 Národní plán na
posílení onkologické
prevence a péče (MZ)

191 391

Zaměření reforem a investic

Národní onkologický program ČR;
vybudování Českého onkologického
institutu; rozvoj vysoce specializované
hematoonkologické a onkologické péče;
podpora
a
zvyšování
kvality
preventivních
screeningových
programů; vznik a rozvoj Centra
onkologické prevence a infrastruktury
pro inovativní a podpůrnou péči
v Masarykově onkologickém ústavu

179 955

Zdroj: Národní plán obnovy ČR

Zelená a digitální transformace
Na zelenou transformaci je z alokace uplatňované do RRF vymezeno 42,4 % finančních prostředků.
Na digitální transformaci pak 23,2 %. Český NPO v těchto oblastech příliš nevyčnívá nad
stanovenou hranici 37 % na zelenou transformaci a 20 % na digitální transformaci. Zatímco je
na tom s procentuální alokací lépe než např. Lotyšsko (37 % na zelenou a 20 % na digitální
transformaci), Portugalsko (38 % na zelenou a 22 % na digitální transformaci) nebo Španělsko
(40,29 % na zelenou a 20,5 % na digitální transformaci), řadí se s procenty na podobnou úroveň
jako Estonsko (42 % na zelenou a 22 % na digitální transformaci), Slovensko (43 % na zelenou a
20 % na digitální transformaci) nebo Slovinsko (43,45 % na zelenou a 20,05 % na digitální
transformaci).17
Země

Zelená transformace

Digitální transformace

Belgie

57,00 %

31,00 %

Česká republika

42,40 %

23,20 %

Dánsko

60,00 %

20,00 %

Estonsko18

42,00 %

22,00 %

Finsko19

50,00 %

> 20,00 %20

Francie

50,00 %

25,00 %

Chorvatsko

-

-

Irsko

-

-

Itálie

40,00 %

27,00 %

Kypr21

41,00 %

23,00 %

17

JANKOVSKÁ, Klára. Přehled priorit zemí dle národních plánů obnovy.
ESTONSKO. TAASTE- ja VASTUPIDAVUSKAVA.
19
VALTIONEUVOSTO HELSINKI. Suomen kestävän kasvun ohjelma.
20
Zatímco plán uvádí konkrétní procentuální hodnotu pro zelenou transformaci, pro digitální transformaci pouze
uvádí, že přesahuje stanovených 20 %.
21
REPUBLIC OF CYPRUS. Cyprus Recovery and Resilience Plan 2021-2026.
18
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Země

Zelená transformace

Digitální transformace

Litva

42,03 %

20,00 %

Lotyšsko

37,00 %

20,00 %

Lucembursko

61,00 %

32,00 %

Maďarsko22

41,17 %

23,08 %

Německo

40,00 %

50,00 %

Polsko

48,30 %

21,50 %

Portugalsko

38,00 %

22,00 %

Rakousko

46,00 %

41,00 %

Rumunsko23

40,88 %

20,05 %

Řecko

38,00 %

22,00 %

Slovensko

43,00 %

20,00 %

Slovinsko

43,45 %

20,05 %

Španělsko

40,29 %

20,50 %

Švédsko24

40,00 %

24,00 %

Zdroj: JANKOVSKÁ, Klára. Přehled priorit zemí dle národních plánů obnovy.; národní plány obnovy

Na zelenou transformaci je vymezeno 40,1 % celkových finančních prostředků NPO a v rámci
alokace uplatňované do RRF 42,4 %. Česká republika se svou alokací finančních prostředků
na zelenou transformaci spadá do mediánu, neřadí se mezi státy s vysokou alokací, ale nemá ani
nejnižší procentuální hodnoty. Obdobné procentuální zastoupení prostředků vynaložených
na zelenou transformaci mají např. Estonsko (42 %), Litva (42,03 %), Slovensko (43 %) či Slovinsko
(43,45 %).
Oblast zelené transformace je rozdělená na klimatické a environmentální cíle.
Nejvíce se na zelené transformaci podílí pilíř fyzické infrastruktury a zelené tranzice. Z tohoto pilíře
se zcela na klimatických cílech podílí komponenty 2.2 snižování spotřeby energie, 2.3 přechod
na čistší zdroje energie a 2.4 rozvoj čisté mobility. Dále opatření elektrifikace železnic, ochrany
zranitelných účastníků silničního provozu (cyklistů a chodců), renovace budov a ochrany ovzduší,
ochrany proti povodním, výstavby lesů odolných klimatické změně, výstavby recyklační
infrastruktury a ochrany proti suchu a přírodě blízké protipovodňové ochrany města Brna. Další
opatření oblast klimatických cílů plní většinou ze 40 %. Environmentální cíle zcela pokrývají
opatření ochrany zranitelných účastníků silničního provozu (cyklistů a chodců), ochrany přírody a
přizpůsobení se změně klimatu, implementace nové legislativy v oblasti nakládání s odpady v ČR,
budování recyklační infrastruktury, dokončení a implementace strategie Cirkulárního Česka 2040,
investiční podpora revitalizace oblastí ve veřejném vlastnictví pro nepodnikatelské účely a podpora
biologické rozmanitosti a problémy se suchem. Zbylá opatření většinou naplňují environmentální
cíle ze 40 %.
Dále se na zelené transformaci podílí pilíř vzdělávání a trhu práce. Zcela klimatické cíle pokrývají
opatření rozvoje politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další odborné vzdělávání) – zřízení 14
22

MINISZTERELNÖKSÉG KOORDINÁCIÓJA KERETÉBEN. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve.
RUMUNSKO. Planul Național de Redresare și Reziliență.
24
ŠVÉDSKO. Sveriges återhämtningsplan.
23
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regionálních školicích středisek na podporu Průmyslu 4.0 a rozvoje sociální prevence,
poradenských a pečovatelských služeb skrz obnovu vozového parku elektrických vozidel –
elektromobilů a hybridních vozidel. Ze 40 % pak klimatické cíle plní opatření budování kapacit
předškolních zařízení, rozvoje infrastruktury sociální péče (vytváření nových kapacit komunitních,
ambulantních a terénních sociálních služeb, včetně zařízení a rekonstrukce stávající kapacity).
Všechna zmíněná opatření tohoto pilíře plní ze 40 % environmentální cíle.
V menší míře se na zelené transformaci podílí i projekty z pilířů instituce a regulace a podpory
podnikání v reakci na covid-19 - 40 % klimatických a environmentálních cílů plní nové
kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoje ČMZRB jako národní rozvojové banky - a
výzkum, vývoj a inovace, v rámci kterého podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí
celou mírou naplňuje klimatické a ze 40 % k environmentální cíle.
K zelené transformaci nijak nepřispívá pilíř digitální transformace a pilíř zdraví a odolnosti obyvatel.
Pilíře a komponenty

Úroveň splnění zelené agendy
(v mil. Kč)
Celý plán

1. Digitální transformace
2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Zahrnuto v RRF

0
67 514

67 202

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava

13 989

2.2 Snižování spotřeby energie

8 265

2.3 Přechod na čistší zdroje energie

6 660

2.4 Rozvoj čisté mobility

4 934

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší

15 671

2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

12 473

12 161

2.7 Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda

2 400

2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží

1 333

2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem

1 789

3. Vzdělávání a trh práce

8 579

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

8 579
449

400

4.1 Systémová podpora veřejných investic

49

0

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje

400

400

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid19

5. Výzkum, vývoj a inovace

200
200

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění
inovací do podnikové praxe
6. Zdraví a odolnost obyvatel
CELKEM
Zdroj: Národní plán obnovy ČR

0
76 741

76 380
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Na digitální transformaci je vymezeno 22,1 % celkových finančních prostředků NPO a v rámci
alokace uplatňované do RRF 23,2 %. Česká republika se neřadí mezi státy s vysokou alokací
finančních prostředků na digitální transformaci, ovšem stále na tuto oblast alokuje více prostředků
než většina států. Obdobné vymezení na digitalizaci má např. Maďarsko (23,08 %), Kypr (23 %) či
Portugalsko, Řecko nebo Estonsko (po 22 %).
Na digitální transformaci se podílí všechny pilíře NPO kromě pilíře zdraví a odolnost obyvatel.
Nejvíce se podílí pilíř digitální transformace, ze kterého všechna opatření přispívají k digitální
transformaci. Většina ji plní ze 100 %, podpora podnikání po covid-19 a internacionalizace
start-upů však jen ze 40 %.
Dále pak k digitální transformaci přispívá pilíř vzdělávání a trh práce, jehož opatření reformy osnov
s cílem posílit vzdělávání v oblasti IT, provádění kutikulární reformy a rámce DigCompEdu, digitální
vybavení pro školy, rozvoje politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další odborné vzdělávání) –
digitální kompetence a vytvoření databáze kurzů rekvalifikace a zvyšování kvalifikace naplňují
digitální transformaci ze 100 %. Opatření týkající se transformace vysokoškolských institucí tak,
aby se přizpůsobily novým způsobům učení a reagovaly na měnící se potřeby trhu práce
v post-covidové obnově a rozvoje politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další odborné vzdělávání)
– kompetence potřebné pro digitální přechod a řešení potřeb Průmyslu 4.0, ji plní ze 40 %.
V menší míře digitální transformaci plní i pilíř instituce a regulace a podpora podnikání v reakci
na covid-19 – ze 40 % opatření týkající se statusu umělce a kreativní vouchery a ze 100 %
digitalizace kulturního a kreativního sektoru, pilíř výzkum, vývoj a inovace – ze 40 % opatření
podporující zavádění inovací v obchodní praxi a spolupráci ve výzkumu a vývoji – a také pilíř fyzické
infrastruktury a zelené tranzice konkrétně opatřením nových technologií a digitalizace železniční
infrastruktury ze 100 %.
Pilíře a komponenty

Úroveň splnění digitální agendy
(v mil. Kč)
Celý plán

1. Digitální transformace

Zahrnuto v RRF

27 599

1.1 Digitální služby občanům a firmám

2 837

1.2 Digitální systémy státní správy

7 038

1.3 Digitální vysokorychlostní sítě

5 787

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy
a nové technologie

5 491

1.5 Digitální transformace podniků

5 000

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

1 446

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

955

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava

955

3. Vzdělávání a trh práce

10 617

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

4 857

3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů

1 200

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

4 560

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid19

1 920

1 300
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4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

15
1 920

5. Výzkum, vývoj a inovace

1 200
1 200

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění
inovací do podnikové praxe
6. Zdraví a odolnost obyvatel
CELKEM

1 300

0
42 291

41 671

Zdroj: Národní plán obnovy ČR

Porovnání s vybranými NPO jiných členských států
Každý stát se ve svém NPO řídí jinými doporučeními obdrženými v rámci evropského semestru a
naplňuje jiné národní strategie, v souladu se kterými byl jeho NPO sestaven. Přesto lze u některých
států zaznamenat podobnou strukturu plánu. S českým plánem je podobný např. plán Francie,
Litvy nebo Slovinska. S NPO těchto států se český plán shoduje v různých oblastech, ať to jsou CSRs
obdržená v rámci evropského semestru, procentuální vymezení finančních prostředků na zelenou
a digitální transformaci, podobnost pilířů či kombinace zmíněného. Ani podobnost v těchto
oblastech ovšem neimplikuje shodu v jednotlivých opatřeních plánů.
Francie
Česká republika a Francie obdržely relativně podobná doporučení v rámci evropského semestru.
Francouzský NPO je oproti českému ale více zaměřen na zelenou a digitální transformaci (50 %
na zelenou a 25 % na digitální transformaci oproti 42,4 % na zelenou a 23,2 % na digitální
transformaci v českém NPO). Francouzský NPO se skládá ze tří hlavních pilířů: životní prostředí,
soudržnost a konkurenceschopnost. V rámci pilíře životního prostředí se věnuje energetické
renovaci, životnímu prostředí a biodiverzitě, zelené infrastruktuře a mobilitě a zelené energii a
technologii. Tyto komponenty obsahují opatření, která jsou do jisté míry shodná s druhým pilířem
českého NPO – fyzickou infrastrukturou a zelenou tranzicí. Pilíř konkurenceschopnosti obsahuje
komponenty financování pro společnosti, technologická suverenita a odolnost a digitální
aktualizace pro ústřední vlády, regiony a společnosti, kultura. Těmto komponentům odpovídají
některá opatření čtvrtého pilíře českého NPO – instituce a regulace a podpora podnikání v reakci
na covid-19, prvního pilíře – digitální transformace a komponentu pátého pilíře - podpora výzkumu
a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe. Třetí pilíř francouzského NPO je
zaměřen na soudržnost a dělí se dále na dva komponenty – zachování pracovních míst, mladí lidé,
zdravotně postižení lidé, odborné vzdělávání a výzkum, závislost, územní soudružnost. Tyto
komponenty se zaměřují na podobné oblasti jako třetí pilíř českého NPO – vzdělání a trh práce,
komponent pátého pilíře - excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu
ve zdravotnictví či komponent šestého pilíře – zvýšení odolnosti systému zdravotní péče. Porovnání
zaměření reforem a investic v jednotlivých pilířích a komponentech je v přiložené tabulce.
(Porovnání francouzského a českého NPO).
Litva
S Litvou Česká republika sdílí podobná doporučení obdržená v rámci evropského semestru. Obě
země navíc mají podobnou alokaci na zelenou a digitální transformaci (42,03 % na zelenou a 20 %
na digitální transformaci v litevském NPO, oproti 42,4 % na zelenou a 23,2 % na digitální
transformaci v českém NPO). I jednotlivé pilíře a komponenty plánů jsou podobné a to včetně
procentuálních hodnot alokací. Litevský NPO plánuje nejvíce výdajů na zelenou transformaci Litvy,
který lze porovnat s českým druhým pilířem fyzické infrastruktury a zelené tranzice, a na digitální
transformaci pro růst, srovnatelného s českým prvním pilířem digitální transformace. Česká
republika se o něco více věnuje zelené tranzici a o něco méně digitalizaci. Litva dále alokuje výdaje
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na vzdělávání skrz pilíře kvalitního a přístupného vzdělávání pro všechny a vyššího vzdělávání,
soudržného rámce pro podporu inovací a vysokých přidaných hodnot. Procentuální alokace na tyto
dva pilíře je stejná s tou, jakou český NPO vymezil na třetí pilíř vzdělávání a trhu práce. Litevský
NPO vymezuje další finance na zdravotní systém odolný proti hrozbám a připravený na budoucí
výzvy. V této oblasti Česká republika alokuje méně než Litva, konkrétně na šestý pilíř zdraví a
odolnost obyvatel. Ve zbývajících dvou pilířích se plány odlišují, litevský alokuje prostředky
na účinný veřejný sektor a předpoklady pro obnovu po pandemii a více příležitostí pro každého
k aktivnímu budování prosperity země, zatímco český se zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace a
instituce a regulaci a podporu podnikání v reakci na covid-19. Porovnání zaměření reforem a
investic jednotlivých pilířů je v přiložené tabulce (Porovnání litevského a českého NPO).
Slovinsko
Ačkoliv Česká republika a Slovinsko nedostaly v rámci evropského semestru příliš podobná
doporučení, plány si jsou dost podobné rozložením pilířů a komponentů. Slovinský NPO má také
podobné zastoupení na zelené a digitální transformaci jako český (43,45 % na zelenou a 20,05 %
na digitální transformaci v litevském NPO, oproti 42,4 % na zelenou a 23,2 % na digitální
transformaci v českém NPO). Stejně jako v českém NPO, nejvíce výdajů je plánováno na pilíř
zeleného přechodu, skládajícího se z komponentů obnovitelné zdroje energie a efektivní využívání
energie v ekonomice, udržitelná obnova budov, čisté a bezpečné prostředí, udržitelná mobilita a
cirkulární ekonomika – účinné využívání zdrojů; který je podobný druhému pilíři českého NPO,
fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Dále slovinský NPO obsahuje pilíř digitální transformace,
dělící se na digitální transformaci ekonomiky a veřejného sektoru a veřejné správy, který odpovídá
stejnojmennému pilíři českého NPO. Další pilíř slovinského NPO chytrý, udržitelný a inkluzivní růst
se skládá z vícera komponentů, které korespondují s pilíři českého NPO výzkum, vývoj a inovace,
vzdělávání a trh práce a některými opatřeními pilíře instituce a regulace a podpora podnikání
v reakci na covid-19. Poslední pilíř slovinského NPO zdravotní péče a sociální zabezpečení je pak
podobný šestému pilíři v českém NPO zdraví a odolnost obyvatel. Největší rozdíl mezi rozdělením
výdajů je mezi českým a slovinským NPO právě v této oblasti, Slovinsko na tento pilíř alokuje více
než dvojnásobný poměr finančních prostředků. Porovnání zaměření reforem a investic
jednotlivých pilířů je v přiložené tabulce (Porovnání slovinského a českého NPO).

Přílohy
Tabulka 1 Porovnání francouzského a českého NPO
Francie
Zelená transformace: 50,0 %
Digitální transformace: 25,0 %
Pilíř: Životní prostředí (49,4 %)
Komponenty:
Energetická renovace: termální a energetická renovace veřejných a
soukromých budov, sociálních zařízení; reforma politiky bydlení; životní
prostředí a biodiverzita: podpora udržitelné výstavby, investice do recyklace,
biologická rozmanitost, prevence seismického rizika, zabezpečení distribučních
infrastruktur hospodaření s vodou, dekarbonizace průmyslu; zelená
infrastruktura a mobilita: 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; zelená energie a technologie: vývoj
dekarbonizovaného vodíku; plán na podporu leteckého odvětví; inovace
v zelené transformaci; program Investice pro budoucnost
Pilíř: Konkurenceschopnost (13,6 %)
Komponenty:
Financování pro společnosti: Dotace do regionálních investičních fondů; Zákon
pro urychlení a zjednodušení veřejných opatření; příspěvek podnikům
pro ekonomickou, sociální a environmentální transformaci; technologická
suverenita a odolnost: podpora inovativních společností; zachování
zaměstnanosti v soukromém výzkumu a vývoji; kosmický výzkum; digitální
aktualizace pro ústřední vládu, regiony a společnosti; kultura: 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

Česká republika
Zelená transformace: 42,4 %
Digitální transformace: 23,2 %
Pilíř: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (46,5 %)
Komponenty:
Udržitelná a bezpečná doprava: Vytváření alternativ k silniční dopravě; podpora železniční infrastruktury;
bezpečnost dopravy; snižování spotřeby energie: energeticky úsporná opatření při rekonstrukci; přechod
na čistší zdroje energie: nové fotovoltaické zdroje energie; modernizace distribuce tepla; rozvoj čisté
mobility: budování infrastruktury; podpora nákupu vozidel; renovace budov a ochrana ovzduší: renovační
vlna v rezidenčním sektoru včetně podpory výměny nevyhovujících zdrojů tepla a instalací OZE; zkvalitnění
rámce pro rozvoj OZE; podpora komunitní energetiky; ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu:
protipovodňová opatření; závlahy; provádění pozemkových úprav k prevenci eroze a zachycování srážek;
budování lesů odolných klimatické změně; zadržování vody v lese; cirkulární ekonomika a recyklace a
průmyslová voda: nová legislativa odpadového hospodářství; recyklační a odpadová infrastruktura; cirkulární
řešení v podnicích; úspora vody v průmyslu; revitalizace území se starou stavební zátěží: regenerace
brownfieldů; podpora biodiverzity a boj se suchem: hospodaření se srážkovými vodami; péče o zvláště
chráněná území, druhy rostlin a živočichů; adaptace ekosystémů na změnu klimatu
Pilíř: Digitální transformace (15,5 %)
Komponenty:
Digitální služby občanům a firmám: zajištění řízeného přístupu k datům; elektronizace zdravotnictví (eHealth);
digitální služby pro koncové uživatele; rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu; digitální služby
v oboru justice; digitální systémy státní správy: podpora eGovernmentu; kybernetická bezpečnost; digitální
vysokorychlostní sítě: zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací; rozvoj ekosystému sítí
5G; vybudování velkokapacitního připojení; digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové
technologie: podpora investic a rozvoje inovativních firem, start-upů a nových technologií; podpora
strategických odvětví; digitální transformace podniků: vytvoření infrastruktury pro digitální transformaci;
centra digitálních inovací a referenční testovací centra; zrychlení a digitalizace stavebního řízení: zavedení
rekodifikace stavebního práva do praxe; rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování
Pilíř: Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19 (3,6 %)
Komponenty:
Systémová podpora veřejných investic: zavedení systémové podpory přípravy investičních projektů a
analyticko-metodické podpory přípravy projektů (zelená a digitální tranzice, PPP projekty); nové
kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky: posílení
fungování skupiny ČMZRB v roli národní rozvojové banky; nové kvazikapitálové nástroje na podporu
podnikání; protikorupční opatření: zlepšení postavení oznamovatelů; reforma v justici zaměřená na posílení
legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů; sběr
dat o korupci; stanovení pravidel pro lobbování; zvýšení efektivity výkonu veřejné správy: zvýšení efektivity,
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Pilíř: Soudržnost (37 %)
Komponenty:
Zachování pracovních míst, mladí lidé, zdravotně postižení lidé, odborné
vzdělávání: 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 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; výzkum, Ségur de la santé / závislost, územní
soudružnost: 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
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Česká republika
pro-klientské orientace a využití principů evidence-informed ve veřejné správě; rozvoj kulturního a
kreativního sektoru: zavedení statusu umělce; transformace Státního fondu kinematografie na Fond
Audiovize; digitalizace sektoru; modernizace kulturních institucí; kreativní vouchery; podpora výzkumu a
vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd
Pilíř: Výzkum, vývoj a inovace
Komponent: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe
Řešení nových příležitostí a výzev prostřednictvím posilování výkonnosti českých podniků v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací; podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí, dopravy a v synergických efektech
s rámcovým programem pro výzkum a inovace
Pilíř: Vzdělávání a trh práce (23 %)
Komponenty:
Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace: reforma kurikula a její implementace; implementace
DigCompEdu; fond mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a digitalizace škol; adaptace kapacity
a zaměření školních programů: transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a
v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově; zavedení opatření pro podporu škol
s vyšším počtem vyloučených lokalit a pro doučování žáků a cílenou přípravu na vyučování; investice
do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť; modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu
práce: další profesní vzdělávání a rekvalifikace (především v oblasti digitální kompetence); budování kapacit
předškolních zařízení; rozvoj infrastruktury sociálních služeb péče a sociálních služeb prevence a poradenství
Pilíř: Výzkum, vývoj a inovace
Komponent: excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví
Systémová podpora výzkumu, vývoje a inovací pro prioritní oblasti lékařských věd a související
společenskovědní disciplíny
Pilíř: Zdraví a odolnost obyvatel
Komponent: zvýšení odolnosti systému zdravotní péče
Vznik simulačního centra intenzivní medicíny včetně optimalizace systému vzdělávání; zvýšení dostupnosti a
rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech; rozvoj vysoce specializované péče –
vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny
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Tabulka 2 Porovnání litevského a českého NPO
Litva
Zelená transformace: 42,03 %
Digitální transformace: 20,0 %
Pilíř: Zelená transformace Litvy (37 %)
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 renovace budov a budování udržitelného
městského prostředí; zvýšení absorpční kapacity skleníkových plynů

Pilíř: Digitální transformace pro růst (20,1 %)
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

Česká republika
Zelená transformace: 42,4 %
Digitální transformace: 23,2 %
Pilíř: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (46,5 %)
Komponenty:
Udržitelná a bezpečná doprava: Vytváření alternativ k silniční dopravě; podpora železniční
infrastruktury; bezpečnost dopravy; snižování spotřeby energie: energeticky úsporná opatření při
rekonstrukci; přechod na čistší zdroje energie: nové fotovoltaické zdroje energie; modernizace
distribuce tepla; rozvoj čisté mobility: budování infrastruktury; podpora nákupu vozidel; renovace
budov a ochrana ovzduší: renovační vlna v rezidenčním sektoru včetně podpory výměny
nevyhovujících zdrojů tepla a instalací OZE; zkvalitnění rámce pro rozvoj OZE; podpora komunitní
energetiky; ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu: protipovodňová opatření; závlahy;
provádění pozemkových úprav k prevenci eroze a zachycování srážek; budování lesů odolných
klimatické změně; zadržování vody v lese; cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda:
nová legislativa odpadového hospodářství; recyklační a odpadová infrastruktura; cirkulární řešení
v podnicích; úspora vody v průmyslu; revitalizace území se starou stavební zátěží: regenerace
brownfieldů; podpora biodiverzity a boj se suchem: hospodaření se srážkovými vodami; péče
o zvláště chráněná území, druhy rostlin a živočichů; adaptace ekosystémů na změnu klimatu
Pilíř: Digitální transformace (15,5 %)
Komponenty:
Digitální služby občanům a firmám: zajištění řízeného přístupu k datům; elektronizace zdravotnictví
(eHealth); digitální služby pro koncové uživatele; rozvoj otevřených dat a veřejného datového
fondu; digitální služby v oboru justice; digitální systémy státní správy: podpora eGovernmentu;
kybernetická bezpečnost; digitální vysokorychlostní sítě: zlepšení prostředí pro budování sítí
elektronických komunikací; rozvoj ekosystému sítí 5G; vybudování velkokapacitního připojení;
digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie: podpora investic a
rozvoje inovativních firem, start-upů a nových technologií; podpora strategických odvětví; digitální
transformace podniků: vytvoření infrastruktury pro digitální transformaci; centra digitálních
inovací a referenční testovací centra; zrychlení a digitalizace stavebního řízení: zavedení
rekodifikace stavebního práva do praxe; rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním
plánování
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Litva
Pilíř: Kvalitní a přístupné celoživotní vzdělávání pro všechny (14 %)
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
Pilíř: Vyšší vzdělávání, soudržný rámec pro podporu inovací a vysokých přidaných
hodnot (9%)
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
Pilíř: Zdravotní systém odolný proti hrozbám a připravený na budoucí výzvy (12 %)
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
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Pilíř: Vzdělávání a trh práce (23 %)
Komponenty:
Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace: reforma kurikula a její implementace; implementace
DigCompEdu; fond mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a digitalizace škol;
adaptace kapacity a zaměření školních programů: transformace vysokých škol s cílem adaptace
na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově;
zavedení opatření pro podporu škol s vyšším počtem vyloučených lokalit a pro doučování žáků a
cílenou přípravu na vyučování; investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť;
modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce: další profesní vzdělávání a rekvalifikace
(především v oblasti digitální kompetence); budování kapacit předškolních zařízení; rozvoj
infrastruktury sociálních služeb péče a sociálních služeb prevence a poradenství
Pilíř: Zdraví a odolnost obyvatel (6,9 %)
Komponenty:
Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče: vznik simulačního centra intenzivní medicíny včetně
optimalizace systému vzdělávání; zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče
pro pacienty po kritických stavech; rozvoj vysoce specializované péče – vybudování centra
kardiovaskulární a transplantační medicíny; Národní plán na posílení onkologické prevence a péče:
rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče; podpora a zvyšování kvality
preventivních screeningových programů

Tabulka 3 Porovnání slovinského a českého NPO
Slovinsko
Zelená transformace: 43,45 %
Digitální transformace: 20,05 %
Pilíř: Zelený přechod (42,3 %)
Komponenty:
Obnovitelné zdroje energie a efektivní využívání energie v ekonomice: 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;
udržitelná obnova budov: dlouhodobá strategie energetické obnovy budov; právní
základ pro zřízení finančního rámce pro energetickou renovaci budov ve veřejném
sektoru; čisté a bezpečné prostředí: 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;

Česká republika
Zelená transformace: 42,4 %
Digitální transformace: 23,2 %
Pilíř: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (46,5 %)
Komponenty:
Udržitelná a bezpečná doprava: Vytváření alternativ k silniční dopravě; podpora železniční
infrastruktury; bezpečnost dopravy; snižování spotřeby energie: energeticky úsporná opatření
při rekonstrukci; přechod na čistší zdroje energie: nové fotovoltaické zdroje energie; modernizace
distribuce tepla; rozvoj čisté mobility: budování infrastruktury; podpora nákupu vozidel; renovace
budov a ochrana ovzduší: renovační vlna v rezidenčním sektoru včetně podpory výměny
nevyhovujících zdrojů tepla a instalací OZE; zkvalitnění rámce pro rozvoj OZE; podpora komunitní
energetiky; ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu: protipovodňová opatření; závlahy;
provádění pozemkových úprav k prevenci eroze a zachycování srážek; budování lesů odolných
klimatické změně; zadržování vody v lese; cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda:
nová legislativa odpadového hospodářství; recyklační a odpadová infrastruktura; cirkulární řešení
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investice do vodovodů a kanalizací; změna pravidel pro využívání reprodukčního
materiálu lesních dřevin; udržitelná mobilita: větší využívání veřejné osobní dopravy a
železniční nákladní dopravy; zvýšení využívání alternativních paliv v dopravě; zvyšování
kapacity železniční infrastruktury; digitalizace železniční a silniční infrastruktury;
instalace a provoz čerpacích stanic s alternativními palivy; cirkulární ekonomika – účinné
využívání zdrojů: dekarbonizace společnosti přechodem na cirkulární ekonomiku; tvorba
strategického rámce pro přechod na cirkulární ekonomiku a jeho financování; zákon
o alternativních palivech v dopravě
Pilíř: Digitální transformace (13,2 %)
Komponenty:
Digitální transformace ekonomiky: 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; digitální transformace veřejného sektoru a veřejné
správy: 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
Pilíř: Chytrý, udržitelný a inkluzivní růst (14 %)
Komponenty:
Výzkum, vývoj a inovace: podpora investic do výzkumu a inovací; investice do start-upů;
posílení klíčové produkce a komercializace řešení, která reagují na společenské výzvy;
zvyšování produktivity, přátelské podnikatelské prostředí pro investory: posílení
kapitálových trhů; podpora domácích a zahraničních investic společností; investiční
pobídky ke zvýšení produktivity ekonomických subjektů; vytvoření inovativních systémů
ekonomické a obchodní infrastruktury; trh práce – opatření ke snížení důsledků
negativních strukturálních trendů: 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; transformace
slovinského cestovního ruchu a investice do infrastruktury v oblasti cestovního ruchu a
kulturního dědictví: 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;
posílení kompetencí, zejména digitálních a těch, které vyžadují nové profese: rozvoj
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v podnicích; úspora vody v průmyslu; revitalizace území se starou stavební zátěží: regenerace
brownfieldů; podpora biodiverzity a boj se suchem: hospodaření se srážkovými vodami; péče
o zvláště chráněná území, druhy rostlin a živočichů; adaptace ekosystémů na změnu klimatu

Pilíř: Digitální transformace (15,5 %)
Komponenty:
Digitální služby občanům a firmám: zajištění řízeného přístupu k datům; elektronizace zdravotnictví
(eHealth); digitální služby pro koncové uživatele; rozvoj otevřených dat a veřejného datového
fondu; digitální služby v oboru justice; digitální systémy státní správy: podpora eGovernmentu;
kybernetická bezpečnost; digitální vysokorychlostní sítě: zlepšení prostředí pro budování sítí
elektronických komunikací; rozvoj ekosystému sítí 5G; vybudování velkokapacitního připojení;
digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie: podpora investic a
rozvoje inovativních firem, start-upů a nových technologií; podpora strategických odvětví; digitální
transformace podniků: vytvoření infrastruktury pro digitální transformaci; centra digitálních
inovací a referenční testovací centra; zrychlení a digitalizace stavebního řízení: zavedení
rekodifikace stavebního práva do praxe; rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním
plánování
Pilíř: Výzkum, vývoj a inovace (4,6 %)
Komponenty:
Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví: systémová
podpora výzkumu, vývoje a inovací pro prioritní oblasti lékařských věd a související
společenskovědní disciplíny; podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací
do podnikové praxe: řešení nových příležitostí a výzev prostřednictvím posilování výkonnosti
českých podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního
prostředí, dopravy a v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace
Pilíř: Vzdělávání a trh práce (23 %)
Komponenty:
Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace: reforma kurikula a její implementace; implementace
DigCompEdu; fond mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a digitalizace škol;
adaptace kapacity a zaměření školních programů: transformace vysokých škol s cílem adaptace
na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově;
zavedení opatření pro podporu škol s vyšším počtem vyloučených lokalit a pro doučování žáků a
cílenou přípravu na vyučování; investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť;
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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; efektivní veřejné instituce:
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

Pilíř: Zdravotní péče a sociální zabezpečení (14,5 %)
Komponenty:
Zdravotní péče: 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; sociální zabezpečení a dlouhodobá péče: 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; bytová politika: zaplnění deficitu veřejného nájemního
bydlení; zavedení udržitelného režimu financování výstavby těchto bytů; zlepšení
přístupu k veřejnému nájemnímu bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel
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modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce: další profesní vzdělávání a rekvalifikace
(především v oblasti digitální kompetence); budování kapacit předškolních zařízení; rozvoj
infrastruktury sociálních služeb péče a sociálních služeb prevence a poradenství
Pilíř: Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19 (3,6 %)
Komponenty:
Systémová podpora veřejných investic: zavedení systémové podpory přípravy investičních projektů
a analyticko-metodické podpory přípravy projektů (zelená a digitální tranzice, PPP projekty); nové
kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky:
posílení fungování skupiny ČMZRB v roli národní rozvojové banky; nové kvazikapitálové nástroje
na podporu podnikání; protikorupční opatření: zlepšení postavení oznamovatelů; reforma v justici
zaměřená na posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních
zástupců a soudních exekutorů; sběr dat o korupci; stanovení pravidel pro lobbování; zvýšení
efektivity výkonu veřejné správy: zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů
evidence-informed ve veřejné správě; rozvoj kulturního a kreativního sektoru: zavedení statusu
umělce; transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize; digitalizace sektoru;
modernizace kulturních institucí; kreativní vouchery; podpora výzkumu a vývoje v oblasti sociálních
a humanitních věd
Pilíř: Zdraví a odolnost obyvatel (6,9 %)
Komponenty:
Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče: vznik simulačního centra intenzivní medicíny včetně
optimalizace systému vzdělávání; zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče
pro pacienty po kritických stavech; rozvoj vysoce specializované péče – vybudování centra
kardiovaskulární a transplantační medicíny; Národní plán na posílení onkologické prevence a péče:
rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče; podpora a zvyšování kvality
preventivních screeningových programů

Zdroje
ESTONSKO. TAASTE- ja VASTUPIDAVUSKAVA. 2021, 464 s. Dostupné také z: https://rrf.ee/wpcontent/uploads/2021/06/RRP-Taastekava-170621-VIISi.pdf
EUROPEAN COMMISSION. Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2019
National Reform Programme of the Czech Republic and delivering a Council opinion on the 2019
Convergence Programme of the Czech Republic. COM/2019/503 final. Brusel, 2019. Dostupné
také z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1560258059685&uri=CELEX%3A52019DC0503
EUROPEAN COMMISSION. Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2020
National Reform Programme of Czechia and delivering a Council opinion on the 2020
Convergence Programme of Czechia. COM/2020/503 final. Brusel, 2020. Dostupné také z:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1591720698631&uri=CELEX%3A52020DC0503
JANKOVSKÁ, Klára. Přehled priorit zemí dle národních plánů obnovy. Praha: Kancelář Poslanecké
sněmovny, 2021, 52 s. ISSN ISSN 2533-414X. Dostupné také z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=190519
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní plán obnovy: Plán pro oživení a odolnost České
republiky. Praha, 2021. Dostupné také z: https://www.planobnovycr.cz/o-planu
MINISZTERELNÖKSÉG KOORDINÁCIÓJA KERETÉBEN. Magyarország Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terve. 2021, 391 s. Dostupné také z:
https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf
Pořad 93. schůze. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2021-06-21].
Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/093schuz/
Recovery and Resilience Facility: Czechia submits official recovery and resilience plan. In:
European Commission [online]. Brusel, 2021 [cit. 2021-06-16]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2811
Recovery and Resilience Facility. European Commission [online]. [cit. 2021-06-16]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-andresilience-facility_en
REPUBLIC OF CYPRUS. Cyprus Recovery and Resilience Plan 2021-2026. 2021, 1008 s. Dostupné
také z:
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/ACCC6F07CA46FD2EC22586DC00233297/$fil
e/Cyprus%20Recovery%20and%20Resilience%20Plan%202021-2026.pdf
RUMUNSKO. Planul Național de Redresare și Reziliență: Fonduri pentru România modernă și
reformată. 2021, 1350 s. Dostupné také z: https://mfe.gov.ro/wpcontent/uploads/2021/06/0c2887df42dd06420c54c1b4304c5edf.pdf
SMETANKOVÁ, Daša. PARLAMENTNÍ INSTITUT. Informace k přípravě Národního plánu obnovy.
Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021, 11 s. Odpověď na dotaz, 3754.

Vybraná témata č. 8/2021

24

SMETANKOVÁ, Daša, Tereza KRČEK a Josef PALÁN. PARLAMENTNÍ INSTITUT. Plán na podporu
oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání. Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020, 13
s. Vybraná témata, 31/2020. ISSN 2533-414X. Dostupné také z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=181078
Stenozáznam z 1. dne 7. schůze. In: Senát Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2021-06-21].
Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=98708
ŠVÉDSKO. Sveriges återhämtningsplan. 203 s. Dostupné také z:
https://www.regeringen.se/49bfc1/contentassets/dad10f1743b64c78a1c5b2d71f81a6eb/sverig
es-aterhamtningsplan.pdf
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. května 2021 č. 467 k materiálu Národní plán
obnovy. 2021. Dostupné také z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC36AY54Q
VALTIONEUVOSTO HELSINKI. Suomen kestävän kasvun ohjelma: Elpymis- ja
palautumissuunnitelma. Helsinki, 2021, (52), 562 s. ISBN 978-952-383-840-6. ISSN 2490-0966.
Dostupné také z:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163176/VN_2021_52.pdf?sequence
=4&isAllowed=y
Veřejná debata k Národnímu plánu obnovy: Je to plán pro každého z nás. Ministerstvo průmyslu
a obchodu [online]. [cit. 2021-06-17]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/verejna-debata-k-narodnimu-planu-obnovy-je-to-plan-pro-kazdeho-z-nas-260702/

Vybraná témata č. 8/2021

25

Anotace/Annotation
Národní plán obnovy ČR
Dne 2. června 2021 přijala Evropská komise od České republiky Národní plán obnovy. ČR se tak
řadí k dalším 23 členským státům, které plán Komisi prozatím předložily k posouzení. Národní plán
obnovy byl připravován od října předchozího roku za účelem získání finančních prostředků
z Nástroje pro oživení a odolnost, který je ústředním bodem unijního plánu hospodářské obnovy
po pandemii covid-19 „Next Generation EU“. Tato práce představuje český Národní plán obnovy
ve větším detailu a staví ho do kontextu ostatních, již předložených, národních plánů.
Klíčová slova: Národní plán obnovy; NPO; Nástroj pro oživení a odolnost; RRF; evropský semestr;
Next Generation EU
The Czech National Recovery Plan
On 2 June 2021, the European Commission received a recovery and resilience plan from the Czech
Republic. The Czech Republic is thus among the other 23 Member States that have submitted the
plan to the Commission for assessment. The National Recovery plan had been in preparation since
October of the previous year in order to obtain funding from the Recovery and Resilience Facility,
which is at the heart of the “Next Generation EU” post-pandemic economic recovery plan. This
paper presents the Czech National Recovery Plan in detail and puts it in the context of other
national plans already submitted.
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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