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Rada vlády pro rovnost žen a mužů - záznam o provedení hlasování per rollam 
 
Číslo hlasování per rollam – 05/2020 
Hlasování per rollam vyhlášeno dne: 7. 10. 2020 
Hlasování per rollam uzavřeno dne: 13. 10. 2020 
Hlasování per rollam vyhlásil: Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů 
Počet členek a členů k datu vyhlášení hlasování: 31 
Počet členek a členů, kteří se v hlasování vyjádřili: 20 
Počet členek a členů, kteří se nevyjádřili a jejichž hlas byl v souladu s čl. 4 odst. 4 jednacího řádu 
započten jako hlas PRO: 11 
 
Výsledek hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 6 ZDRŽEL(A) SE 

 
Schválené usnesení: 
 
Rada vlády pro rovnost žen a mužů  
 
1) nesouhlasí s návrhem přesunu 25 % alokace Evropského sociálního fondu+ (ESF+) 
do Fondu soudržnosti (FS), který je uveden v materiálu Návrh rozdělení alokace pro ČR v 
programovém období 2021–2027 mezi operační programy, 
 
2) žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o vysvětlení a projednání věcných důvodů, které 
vedly k návrhu realokace ESF+ ve prospěch FS, 
 
3) pověřuje sekretariát Rady informovat o tomto unesení na nejbližším jednání Rady 
ESIF na pracovní úrovni. 
 
Odůvodnění: 
 
Zdůvodnění:  
 
Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) se alokací ESF+ na svých jednáních opa-
kovaně zabývala. Na svém jednání dne 31. října 2019 byla Rada informována o záměru přesunout 
5 % alokace ESF+ do FS. Na tomto jednání Rada přijala usnesení, ve kterém mj. doporučila vládě 
ČR zachování alokace ESF+ alespoň v takové výši, jakou navrhuje Evropská komise.1 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo Návrh rozdělení alokace pro Českou republiku 
v programovém období 2021–2027 mezi operační programy (dále jako „Návrh rozdělení alokace“) 
a rozeslalo jej do mezirezortního připomínkového řízení s termínem pro sdělení připomínek 
do 8. října 2020. V Návrhu rozdělení alokace navrhuje MMR významný přesun prostředků z ESF+ 
ve prospěch FS (konkrétně MMR navrhuje přesunout 25 % celkové alokace ESF+, což je maxi-
mální možná míra přesunu, kterou umožňují stávající pravidla).  
 
V důsledku navrhovaných realokací má ESF+ čerpat pouze  9,51 % z celkového rozpočtu pro EF-
RR, ESF1 a FS a to namísto původně alokovaného (již tak nízkého podílu ve srovnání se zeměmi 
EU), který byl ve výši 13,87 %. Pro srovnání v letech 2014-2020 představoval podíl Evropského 
sociálního fondu na kohezní politice ČR 22,78 %. Návrh na přesun by měl zásadní dopad na při-
pravovaný OP Jan Amos Komenský a především OP Zaměstnanost+ (jedná se o dva operační 
programy financované z ESF+). 
 

                                                      
1 Viz http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cinnost_rady/Zapis-Rada-2019_10_31-final.pdf.  
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Celkové krácení ESF+ na příští programové období je navrhováno o více než 1 mld. EUR a to na 
částku 1,7 mld. EUR, oproti původně alokované částce 2,7 mld. EUR.   
 
Pokud jde o program OP Z+, ten samotný v letech 2014-2020 představoval 9,63 % kohezních fon-
dů, podle aktuálního návrhu by měl být pro léta 2021-2027 snížen na pouhá 5,79%.       
 
Návrh rozdělení alokace nezohledňuje dopady pandemie covid-19 ani nezahrnuje jakékoli zdůvod-
nění krácení klíčového programu pro kohezní politiku a to zejména v oblasti podpory školství, ře-
šení nezaměstnanosti, transformace pracovního trhu v důsledku digitalizace a robotizace, podpory 
vědy a výzkumu, sociální integrace a odstraňování nerovností, včetně genderových, zajištění péče 
o děti do 3 let, či péče o seniory (která bude nově součástí intervencí operačního programu). Po-
kud bude alokace pro ESF+ takto zásadně snížena, poškodí to schopnost naplňovat cíle právě 
těchto politik. Návrh na přesun také nebyl projednán Radou ESIF na pracovní úrovni a byl vytvořen 
v rozporu s principem partnerství. 
 
Návrh na snížení alokace ESF+ by měl zásadní dopad na občanský sektor. Podle dostupných dat 
se NNO podílí na čerpání OPZ (2014-2020) ve výši 22 %, z celkového počtu 8 415 příjemců bylo 3 
893 příjemců z řad NNO. OPZ představuje jediný operační program s tak významným zastoupe-
ním příjemců z řad NNO. Tento podíl vyplývá především ze skutečnosti, že v rámci OPZ jsou pod-
porovány oblasti (např. zlepšování kvality sociálních služeb, podpora sociálního začleňování), 
v rámci nichž stát své funkce realizuje prostřednictvím občanského sektoru (např. poskytovatelé 
sociálních služeb). 
 
Z prostředků stávajícího ESF (OP Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a byly finan-
covány např. projekty na modernizaci výuky ve školách, zřizování a provoz dětských skupin a mi-
krojeslí či rekvalifikaci osob ohrožených na trhu práce. Byly podporovány také sociální podniky 
napomáhající integraci osob ohrožených sociálním bydlením, zlepšovala se kvalita a dostupnost 
sociálních služeb (včetně služeb poskytovaných obětem domácího násilí) a byly zaváděny nové 
komunitní sociální služby. OP Zaměstnanost sloužil také  k financování deinstitucionalizace systé-
mu péče o ohrožené děti, transformaci péče o duševní zdraví či k podpoře integrace Romů a Ro-
mek. V rámci OP Zaměstnanost byla podporována také digitalizace a modernizace veřejné správy 
či zvyšování kvality služeb poskytovaných Úřadem práce. 
 
Důsledkem financování projektů z OP Zaměstnanost tak není jen velmi nízká míra nezaměstna-
nosti v ČR, ale rozvoj řady oblastí přispívajících ke zvyšování kvality života, zlepšování služeb po-
skytovaných veřejnosti a odstraňování různých typů sociálních nerovností.  
 
Navržené snížení alokace OP Zaměstnanost+ i OP JAK by přinesly zcela zásadní negativní dopa-
dy ve výše uvedených oblastech. Bez důkladného rozboru těchto dopadů a návrhu řešení absence 
dostatečných finančních prostředků z kohezní politiky nelze návrh na přesun 25 % prostředků 
ESF+ podpořit.  
 
 

Schválil: Radan Šafařík 
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