Úřad vlády České republiky
Odbor rovnosti žen a mužů
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů - záznam o provedení
hlasování per rollam
Číslo hlasování per rollam – 2/2020
Hlasování per rollam vyhlášeno dne: 2. 10. 2020 v 9:10
Hlasování per rollam uzavřeno dne: 7. 10. 2020 v 9:15
Hlasování per rollam vyhlásila: Lucie Hradecká, Oddělení průřezových agend
Počet členek a členů k datu vyhlášení hlasování: 20
Počet členek a členů, kteří se v hlasování vyjádřili: 14
Počet členek a členů, kteří se nevyjádřili a jejichž hlas byl v souladu s čl. 4 odst. 4 jednacího řádu
započten jako hlas PRO: 6
Výsledek hlasování: 20 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL(A) SE
Schválené usnesení:
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů
1) Doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby doporučila vládě ČR nerealizovat přesun 25 % z ESF+ do Fondu soudržnosti a ponechat jeho alokaci ve výši navržené Evropskou komisí.
2) Doporučuje zmocněnkyni vlády pro lidská práva, aby v rámci mezirezortního připomínkového řízení vyjádřila nesouhlas s navrženou realokací.
Odůvodnění:
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Výbor“) byl na svém jednání
dne 23. 9. 2020 informován o plánovaném převodu 25 % alokace ESF+ do Fondu soudržnosti.
Ministerstvo pro místní rozvoj tento převod zařadilo do materiálu „Návrh rozdělení alokace
pro Českou republiku v programovém období 2021–2027 mezi operační programy“ předloženého
dne 1. 10. 2020 do mezirezortního připomínkového řízení. Uvedený poměr 25 % z alokace ESF+
představuje 589 mil. EUR (tedy více než 15 mld. Kč). Tento přesun by měl negativní dopad na OP
Zaměstnanost+ a OP Jan Amos Komenský a znamenal by méně evropských financí na školství,
řešení nezaměstnanosti, sociální služby či podporu rovnosti žen a mužů.
V případě schválení navržené realokace by celková alokace OP Zaměstnanost+ činila 26,4 mld.
Kč a na OP JAK 57,4 mld. Kč. Pro srovnání je níže uveden přehled návrhu alokací jednotlivých
operačních programů, z něhož vyplývá, že OP Zaměstnanost+ by byl operačním programem
s nejmenší alokací, která je výrazně nižší než alokace ostatních operačních programů.
Návrh na snížení alokace na podporu školství, řešení nezaměstnanosti, dostupnost sociálních služeb a podporu rovnosti žen a mužů v současné situace (kdy pandemie onemocnění covid-19
a související opatření mají negativní dopad právě do těchto oblastí) postrádá z pohledu Výboru
smysl. Naopak i s ohledem na dostatek finančních prostředků v nových finančních nástrojích
pro obnovu (zejm. Fond pro spravedlivou transformaci) určených primárně na investiční projekty je
účelné ponechat podporu neinvestičních projektů v oblasti školství a zaměstnanosti na co nejvyšší
možné úrovni.
Příloha č. 1: Návrh rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy

Zpracovala: Marta Musilová
Schválila: Lucie Hradecká
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33

Tab.: Návrh alokací jednotlivých operačních programů
OP (ŘO)

2021–2027 (100%)

OP TAK (MPO)
Alokace na OP podíl
(%)
(mil. EUR)

Alokace na OP
(mil. EUR)

2 608
(67,8 mld. Kč)

2 207
(57,4 mld. Kč)

Pouze EFRR
14,62

Možnosti financování stejných/podobných
aktivit jako v OP
z jiných evropských
zdrojů

OP JAK (MŠMT)

FST*
RRF
ModFond
CEF

Z toho EFRR
1529
(39,8 mld. Kč)
a ESF+
678
(17,6 mld. Kč)
FST**
RRF

podíl
(%)

OP Z+ (MPSV)
Alokace na OP
(mil. EUR)

podíl
(%)

1 017
(26,4 mld. Kč)

5,71

FST
RRF

podíl
(%)

Alokace na OP
(mil. EUR)

2 444
(63,5 mld. Kč)

Pouze ESF+
12,38

OP ŽP (MŽP)

Z toho EFRR
407
(10,6 mld. Kč)

OP D (MD)
Alokace na OP
(mil. EUR)

IROP (MMR)
podíl
(%)

4 936
(128,3 mld. Kč)

13,70

a FS
2037
(52,9 mld. Kč)
FST
RRF
ModFond

Z toho EFRR
182
(4,7 mld. Kč)
a FS
4753
(123,6 mld. Kč)
FST
RRF
ModFond
CEF

Alokace na OP
(mil. EUR)

4 621
(120,1 mld. Kč)
Pouze EFRR
27,68

CELKEM
podíl Alokace
(%)
za
všechny
OP
(mil.
EUR)
17 833
(463,7
mld.
Kč)

25,91

podíl (%)

100,00

RRF

* zkratka finančního zdroje psaná tučným podtrženým písmem – předpoklad výrazné možnosti financování
** zkratka finančního zdroje psaná kurzívou – předpoklad pouze omezené možnosti financování
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