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Setkání tajemníků ISSS

Ing. Klára Dostálová
I. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

2

1. Aktuální informace
o ESI fondech a územní
dimenzi
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Informace k plánovaným výzvám pro rok 2015
Program

Prioritní osa (PO)

Relevantní výzvy a jejich detaily

OP Doprava

PO1: Infrastruktura
pro železniční a další
udržitelnou dopravu

Podporovaná aktivita „výstavba a modernizace
infrastruktury systémů městské a p íměstské
dopravy na drážním principu (tramvaje, tram-train,
trolejbusy)“ s alokací cca 1 mld. Kč.
Plánované vyhlášení v prosinci 2015.
Výzva bude určena pro vlastníky a správce dotčené
infrastruktury, tj. i p íslušná města či kraje.

Integrovaný
regionální
OP

PO1: Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony
PO2: Zkvalitnění ve ejných
služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů
PO3: Dobrá správa území a
zefektivnění ve ejných
institucí
PO4: Komunitně vedený
místní rozvoj

Pro rok 2015 jsou plánovány výzvy ve všech prioritních
osách s celkovou alokací zhruba 35 mld. Kč.
Výzvy by měly být vyhlášeny ve II. polovině roku 2015.
P íjemci jsou obce, kraje či organizace z izované obcemi
a kraji.
Harmonogram výzev na rok 2015 nyní aktualizován.
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Informace k plánovaným výzvám pro rok 2015
Program

Prioritní osa (PO)

Relevantní výzvy a jejich detaily

OP
Podnikání a
inovace pro
konkurenceschopnost

PO1: Rozvoj výzkumu a
vývoje pro inovace
PO2: Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti
malých a st edních podniků

Program Nemovitosti (PO2) – podpora územně
samosprávných celků formou finančních nástrojů.

OP Výzkum,
vývoj a
vzdělávání

PO3: Rovný p ístup ke
kvalitnímu p edškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání

Podporovány budou místní akční plány rozvoje
vzdělávání, budování kapacit pro rozvoj škol a inkluzivní
vzdělávání.
Výzvy by měly být vyhlášeny ve II. polovině 2015.
Harmonogram výzev na rok 2015 nyní aktualizován.

Program
rozvoje
venkova

PO2, PO3, PO4, PO5

Výzvy určené pro ve ejné vlastníky, ve ejnoprávní
subjekty a jejich sdružení a spolky.
Plánované vyhlášení ve II. polovině roku 2015.
Harmonogram výzev na rok 2015 nyní aktualizován.

Harmonogram výzev na rok 2015 nyní aktualizován.
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Informace k plánovaným výzvám pro rok 2015
Program
OP Životní
prostředí

OP
Zaměstnanost

Prioritní osa (PO)

Relevantní výzvy a jejich detaily

PO1: Zlepšování kvality vody
a snižování rizika povodní
PO2: Zlepšování kvality
ovzduší v lidských sídlech
PO3: Odpady a materiálové
toky, ekologické zátěže
a rizika
PO4: Ochrana a péče o
p írodu a krajinu
PO5: Energetické úspory

Pro rok 2015 plánováno vyhlášení celkem 24 výzev
ve všech prioritních osách.

PO2: Sociální začleňování
a boj s chudobou
PO3: Sociální inovace a
začleňování

Pro rok 2015 plánovány 4 výzvy s celkovou alokací
0,8 mld. Kč, nap . profesní rozvoj zaměstnanců,
sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a
p ístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na
trhu práce.

Harmonogram výzev na rok 2015 nyní aktualizován.

Harmonogram výzev na rok 2015 nyní aktualizován.
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ÚZEMNÍ DIMENZE
Probíhá intenzivní dialog s EK na formální i neformální
úrovni s cílem dokončit p ípravu programových dokumentů
jednotlivých operačních programů.
Územní dimenze bude realizována dvěma způsoby:
 integrovanými nástroji - ITI, IPRÚ, CLLD
 projekty ve specifických výzvách („zacílené výzvy“)
V souvislosti s nastavením vnějšího prost edí a pomoci
efektivnější implementaci ESIF je p ipravována novelizace a
vznik některých právních norem (nap . zákona o podpo e
regionálního rozvoje).
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2. Zákon o zadávacích
řízeních
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Revize zadávacích směrnic
 současné znění z roku 2004
 pot eba modernizace (agenda 2020)
nový zákon o zadávacích řízeních

 jeden zadávací kodex
 klasická, sektorová a koncesní směrnice transponovány v
jednom zákoně + p ezkum
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Předpokládaný harmonogram
publikace směrnic

28. 3. 2014

paragrafové znění návrhu zákona do
připomínkového řízení

1. Polovina dubna 2015

meziresortní připomínkové řízení

20 pracovních dnů

vypořádávání vznesených připomínek

2 měsíce

odeslání na Vládu

květen/červen 2015

vyjádření legislativní rady vlády

60 dnů

projednání vládou

červenec 2015

Poslanecká sněmovna

červenec/září - říjen 2015

Senát

listopad/prosinec 2015

účinnost

nejpozději 18. 4. 2016
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Obecný přístup k novému zákonu
 regulace odpovídá evropským směrnicím
 zp ísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních
oblastech na základě věcného záměru
 změna systematiky – od obecného ke konkrétnímu
 odstranění kazuistických procesních pravidel
 snížení administrativní zátěže
 důraz na flexibilitu podlimitního režimu
 snaha o zachování současné terminologie
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Systematika zákona
I. obecná ustanovení
II. zadávací ízení
1. základní ustanovení pro všechna Z
2. zadávací ízení pro podlimitní VZ
3. zadávací ízení pro nadlimitní VZ
III. zjednodušený režim
IV. zvláštní postupy
V. koncese
VI. sektorové zakázky
VII. společná ustanovení k zadávacím ízením
VIII. změny a ukončení smluv
IX. dozor
X. seznam kvalifikovaných dodavatelů, informační systém
XI. p echodná a závěrečná ustanovení
XII. účinnost
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Novela
stavebního zákona
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY
V oblasti územního plánování a stavebního ádu

p ipraví vláda novelu stavebního zákona,
která p inese zjednodušení a zrychlení
povolovacích ízení.
Jedna z priorit Ministerstva pro místní rozvoj
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SOUČASNÝ STAV
Současný stav průběhu povolovacího procesu u většiny staveb:
 první fáze
samostatné posouzení vlivů záměru na životní prost edí podle zákona
č. 100/2001 Sb. (EIA)
 druhá fáze
samostatné územní ízení ukončené vydáním rozhodnutí o umístění
stavby podle zákona č. 1Ř3/2006 Sb., stavební zákon

 třetí fáze
samostatné stavební ízení ukončené stavebním povolením podle
zákona č. 1Ř3/2006 Sb., stavební zákon
Současný stav zůstane zachován, jeho využití je na volbě investora.
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ZÁKLADNÍ TEZE NOVELY
v části územního rozhodování a stavebního ádu:




spojit uvedené t i fáze do jednoho ízení a vydat jedno
rozhodnutí
integrovat proces posuzování vlivů na životní prost edí
(EIA) do samostatně vedeného územního ízení
změnit právní úpravu dotčených orgánů
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ENERGETICKÉ STAVBY
 jednotné ízení povede a rozhodnutí vydá Ministerstvo
průmyslu a obchodu
 u staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu:
u staveb za ízení pro p enos elekt iny, za ízení pro p epravu plynu, za ízení pro
uskladňování plynu nebo výrobny elekt iny o celkovém instalovaném elektrickém
výkonu 100 MW a více, u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání
radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, staveb souvisejících
s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících p írodní radionuklidy



novelizované zákony:
z. č. 1Ř3/2006 Sb., stavební zákon
z. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury
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DOPRAVNÍ STAVBY





jednotné ízení povede a rozhodnutí vydá
speciální stavební ú ad – silniční správní ú ad
u staveb v působnosti Ministerstva dopravy:
dálnice a silnice I. t ídy
novelizované zákony:
z. č. 1Ř3/2006 Sb., stavební zákon
z. č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích
z. č. 416/200ř Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury
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DOTČENÉ ORGÁNY
Stav:



Rozt íštěnost právní úpravy
(více než 40 zákonů)



Různé způsoby vyjad ování
(závazná stanoviska,
vyjád ení, rozhodnutí)



Nejednoznačnost věcné
působnosti

Navrhovaná změna:
 Up esnění působnosti DO
(rozsah, forma, vazby a
postupy podle SZ)
 Sjednocení forem vyjad ování
(pouze závazná stanoviska)
 Zp esnit součinnost DO a
stavebního ú adu
 Obsah závazného stanoviska
důsledně zamě it na ochranu
ve ejných zájmů
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NAPNUTÝ HARMONOGRAM NOVELY

RIA, zpracování, konzultace

04/2015

Paragrafové znění novely

04/2015

Rozeslání do mezirezortního p ipomínkového ízení

05/2015

P edložení návrhu novely k projednání vládě

07/2015

Nabytí účinnosti novely

06/2016

