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ZÁPIS Z PODVÝBORU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (NPO) PRO ÚZEMNÍ 

DIMENZI 
 

Datum: 21. července 2022, 10:00-12:00 

Místo konání: Politických vězňů 20, 112 49 Praha  

Předsedající: místopředseda podvýboru NPO (MPO) 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu svolalo dne 21. července 2022 prezenční formou další jednání 

podvýboru Národního plánu obnovy pro územní dimenzi, za účelem projednání a informování o 

aktuálním dění ve vybraných oblastech, týkajících se Národního plánu obnovy. 

 

ÚČASTNÍCI: 

1. Výkonný místopředseda výboru (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

2. Ředitelka odboru koordinace NPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)  

 

3. Zástupce Krajského úřadu Plzeň 

4. Zástupkyně Svazu měst a obcí 

5. Zástupkyně České biskupské konference 

6. Zástupce Statutárního města Olomouc 

7. Zástupkyně Magistrátu hl. města Prahy  

8. Zástupci MMR 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1) Úvodní slovo; 

2) Organizace podvýboru; 

3) Aktuální stav plánu; 

4) Podněty MMR na navýšení obálky pro Národní plán obnovy; 

5) Závěr. 

 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO A ORGANIZACE PODVÝBORU 

Místopředseda podvýboru NPO (MPO) zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Ihned v úvodu 

informoval o tom, že organizace podvýboru bude přesunuta na další jednání, kdy MMR ustanoví svého 

zástupce, který bude tomuto podvýboru předsedat. 

 



  

2 
 

AKTUÁLNÍ STAV PLÁNU 
1. Zákon o evidenci skutečných majitelů schválen. 

2. Metodické nastavení na úrovni Delivery Unit proběhlo. 

3. Agendový informační systém, tj. systém, kde probíhá sběr údajů od vlastníků komponent, je 

nastaven a další úpravy budou probíhat.  

4. Většina vlastníků komponent využívá k administraci informační systém MS2014+. 

5. První žádost o výplatu za ČR na Evropskou komisi – plnění milníků a cílů pokračuje. Plánujeme 

podání žádosti na podzim 2022. Je možné sledovat plnění milníků a cílů na webu NPO 

www.planobnovyCR.cz. Problematické z hlediska termínu splnění jsou 2 cíle, ale komunikace 

s vlastníky komponent probíhá a žádost o platbu je připravována.  

6. Prezentace MMR na aktuální stav realizace jednotlivých opatření v gesci MMR (viz příloha č. 

1). Zvláštní diskuze proběhla v komponenty 2.8, kde územní partneři vidí jako problematickou 

podmínku 30 % úspor. Tato hodnota je v případě regenerace/renovace stávajících objektů 

velmi svazující, nevychází z CID a je velmi obtížně i vyčíslitelná/sledovatelná. Po diskuzi na toto 

téma je závěr takový, že MMR by na jednání s EK na toto téma, které bylo ze strany ČR 

požadováno, mělo přizvat odborníky z řad územních partnerů. Na jednání je třeba 

argumentovat na praktických příkladech a dále zvedat neuvedení této podmínky v CID 

(Prováděcí rozhodnutí Rady). 

 

PODNĚTY MMR NA NAVÝŠENÍ OBÁLKY PRO NÁRODNÍ PLÁN ONBNOVY  

1. Partnerům byly představeny 2 podněty za MMR – dostupné bydlení a cestovní ruch. 

2. Byl vysvětlen základní rámcový princip obou navrhovaných podnětů. Detaily nejsou 

rozpracovány (viz příloha č. 2). Následně probíhala diskuze nad obecným zaměřením. 

Partneři měli konkrétní dotazy, kam bude požadovaná částka z RRF směřovat, co bude 

podpořitelné. Podněty nejsou do této míry rozpracované, ale jedná se o obecné teze, které 

budou dále rozvíjeny, pokud budou mít politickou podporu. Za partnery je obecně v rovině 

teze možné souhlasit s tím, že je třeba podporovat cestovní ruch i dostupné bydlení, ale pro 

konkrétní vyjádření musí partneři znát konkrétní milníky a cíle. Tyto pak mohou být dále 

diskutovány. Otevřít tuto diskuzi s partnery je úkolem MMR jako potenciálního vlastníka 

komponenty.  

3. V rámci této sekce zástupce MPO komentoval i připravované navýšení obálky k NPO. Jedná 

se o cca 14 mld. Kč na navýšení. Prostředky nelze použít na již uvedené cíle ve stejných 

cílových hodnotách. Prostředky můžeme na současné cíle využít jen pokud dojde 

k úpravě/navýšení cíle. Dále informoval o kapitole REPowerEU a o zatím dodatečných 11 mld. 

Kč pro ČR. Ale ještě s REPowerEU nelze pracovat jako s finální verzí. Není znám alokační klíč, 

ani podmínky. Podněty do REPowerEU předložilo hlavně MMR, MPO a MŽP. Přístup Delivery 

Unit je takový, že nechce tu dodatečnou alokaci zase drobit na malé kousky, ale dát v rámci 

navýšení obálky a REPowerEU méně nových cílů a milníků. Máme jich už nyní 244 a není třeba 

toto drobit na další malé cíle. Podněty, které byly sumarizovány, jsou nyní předány na vedení 

MPO. Následně budou předány na jednání vlády.  

   

DISKUSE A ZÁVĚR 

http://www.planobnovycr.cz/
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1. Nejprve musí být jasná politická shoda na tom, jaké podněty mají být v navýšení a 

v REPowerEU podpořeny. Následně dojde k jejich rozpracování. 

2. Po tomto rozhodnutí budou utvořeny pracovní skupiny nebo platformy spolupráce, které 

budou rozvíjet detaily. Součástí těchto skupin budou i územní partneři. 

3. Územní partneři apelují na to, aby MMR co nejdříve stanovilo jednotlivé milníky a cíle a 

popsalo, jakým konkrétním způsobem bude podpora z nově navržených podnětů přidělována. 

 

Příloha č. 1: Prezentace – aktuální stav 

Příloha č. 2: Prezentace – podněty 

 

 

Schválil: místopředseda podvýboru pro územní dimenzi NPO (MPO) 
 

 

 

 

  


