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Dosavadní příprava  

OP Zaměstnanost 2014-2020 (OPZ) 
 

• Příprava OPZ probíhá na MPSV od 2. poloviny 2012 

• MPSV bylo oficiálně pověřeno výkonem funkce Řídicího 

orgánu OPZ usnesením vlády č. 867 z listopadu 2012 

• Během roku 2013 byly ve spolupráci s věcnými gestory a 

v návaznosti na přípravu Dohody o partnerství připraveny 

4 pracovní verze OPZ 

• Připomínkování OPZ probíhá v rámci PS Programování, 

kde jsou zastoupeni všichni partneři 

• V listopadu 2013 proběhlo veřejné připomínkování návrhu 

OPZ, který byl uveřejněn na www.esfcr.cz  

• 29. ledna 2014 se uskutečnilo 1. jednání k OPZ v rámci 

neformálního dialogu s EK 
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Věcné zaměření OP Zaměstnanost  



OP Zaměstnanost 2014-2020 (prioritní osy)  
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1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

2. Sociální začleňování a boj s chudobou 

3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

4. Efektivní veřejná správa 

5. Technická pomoc 

 



PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovní síly 

IP1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně 

místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly 
 

IP2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů 

a sladění pracovního a soukromého života 
 

IP3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám 
 

IP 4 Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro 

zlepšení nadnárodní mobility pracovníků  
 

IP 5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže (pouze NUTS II 

Severozápad) 
 

Cílové skupiny v PO1: uchazeči a zájemci o zaměstnání, ženy ohrožené na 

trhu práce, zaměstnanci a zaměstnavatelé, instituce trhu práce a jejich 

zaměstnanci 
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PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou   

IP 1 Aktivní začleňování zejm. s cílem zvýšení zaměstnatelnosti  

• IP1 je zaměřena na klienty sociálních služeb 
 

IP 2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním 
sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb 
obecného zájmu  

• IP2 je zaměřena na systém sociálních služeb  
 

IP 3 Rozvojové strategie řízené na místní úrovni 

• Realizace projektů v rámci schválených Integrovaných strategií území 
místních akčních skupin (MAS)  

 

Cílové skupiny v PO2: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 
ohrožené, znevýhodněné skupiny obyvatel, osoby žijící sociálně vyloučených 
lokalitách, etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, imigranti 
a azylanti, osoby bez přístřeší, poskytovatelé a zadavatelé sociálních a 
zdravotních služeb, místní samosprávy.   
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PO3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce    

 

Aktivity   

• podpora kapacit pro vývoj a šíření sociálních inovací 

• výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v 

otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního 

začleňování a veřejné správy 
 

Cílové skupiny v PO3: uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní 

osoby, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a 

chudobou, zaměstnavatelé a zaměstnanci (osoby  55 – 64 let, osoby do 

25 let, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o další závislé členy rodiny, 

sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO a sociálních 

podniků, zaměstnavatelé a vzdělávací a poradenské instituce 
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PO4 Efektivní veřejná správa 

IP1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a 

veřejných služeb s ohledem na reformy, lepší regulaci a dobrou správu  
 

Aktivity:   

• dokončení plošné zavedení procesního modelování agend; pokračování 

v provádění identifikace působnosti jednotlivých orgánů veřejné správy  

• zlepšení dostupnosti, atraktivity a propagace on-line služeb eGovernmentu; 

dokončení elektronizace justice a zdravotnictví  

• posílit a zlepšit aplikaci hodnocení dopadů regulace v procesu přípravy 

legislativy; zavést ex post hodnocení dopadu regulace 

• zavedení jednotného systému vzdělávání zaměstnanců veřejné správy 

 

Cílové skupiny v PO4: ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky, 

občané a podnikatelé  
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Finanční alokace OPZ 
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• Alokace programu – celkem cca 2,569 mld. EUR, tj. 

téměř 70 mld. Kč (z toho 2,136 mld. EUR z ESF, 433 

mil. EUR národní spolufinancování) 

• Prostředky možno čerpat do konce roku 2023 

• Národní spolufinancování zahrnuje jak veřejné, tak 

nově i soukromé prostředky 

• Požadované minimální spolufinancování ze strany 

příjemců diskutováno s MF 

 



Integrované nástroje v OPZ - přehled 

Integrované územní investice (Integrated territorial investments, ITI): 

• 6 metropolitních oblastí vymezených ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 

+ Olomoucká aglomerace 

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ): 

• ostatní krajská města (mimo ITI) + Mladá Boleslav   

Komunitně vedený místní rozvoj (investiční priorita 2.3 v OPZ): 

• realizace projektů ve venkovském prostoru v rámci schválených integrovaných 

strategií Místních akčních skupin 

Investiční priority vhodné pro realizaci projektů v rámci integrovaných 

strategií: 

• IP 1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, 

včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také 

prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a podpory mobility 

pracovníků 

• IP 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných 

příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti  
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Další plánované kroky v přípravě  

OP Zaměstnanost 

• Únor/březen 2014: technická jednání k dopracování OPZ 

• Do 4. dubna: příprava další verze OPZ 

• Duben/květen: připomínkování  návrhu OPZ na různých 

platformách (PS Programování, vnitřní připomínkové řízení, 

meziresortní připomínkové řízení)  

• Červen 2014: předložení OPZ vládě ČR ke schválení 

• Následně zaslání EK pro zahájení tzv. formálního vyjednávání  

• Předpoklad schválení OP Zaměstnanost EK: nejdříve konec 2014 

• Předpoklad vyhlášení prvních výzev: nejdříve v polovině 2015 
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Děkuji za pozornost … 

 

Jan Havránek  

vrchní ředitel sekce fondů EU 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

jan.havranek@mpsv.cz    
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