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Východiska pro strategické řízení 

regionální politiky ČR

• Úkol a role MMR v oblasti regionálního rozvoje 

(provádět regionální politiku, prosazovat územní dimenzi, rozšiřovat 

povědomí o nefinančních nástrojích rozvoje, metodická podpora regionům)

• Regionální politika – role podle zák. 248/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů

• Strategie regionálního rozvoje – definice hlavních úkolů (cílů) 

a principů (nástrojů) regionální politiky, identifikace hlavních rozvojových 

priorit typů regionů a najít vhodné nástroje pro jejich realizaci 

• Strategie rozvoje kraje - – role podle zák. 248/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů



Co chceme dělat jinak po roce 2020

Aspekty Současné období Po roce 2020

Územní rozměr
Definováno obecně a následně s omezenou 

úlohou zainteresovaných místních a regionálních 
subjektů

Územní rozměr vymezen přesněji a předem 
SRR21+: strategická úroveň - od sektorových cílů 

až po územní cíle se silnými prioritami

Integrované nástroje
Množství byrokratických a právních překážek, 

které mohou omezit dopad

Racionální využívání integrovaných nástrojů na 
skutečné potřeby území (zapojení zúčastněných 

stran do programování)

Zjednodušení
pravidel

Různé požadavky z různých programů / fondů, 
zapojení zprost. subjektů atd.

Jednotný soubor pravidel pro všechny ESI fondy a 
zjednodušení kontrolních procedur

Vícezdrojové 
financování

Zúčastněné strany mají omezené možnosti a mají 
potíže při realizování skutečných integrovaných 

projektů

Snížení administrativní zátěže a lepší možnosti 
vícezdrojového financování integrovaných 

projektů



Strategie regionálního rozvoje
České republiky 2021+



Metodický postup

Identifikace územně specifického přístupu a nástrojů v tematických 
oblastech
1) Důležitost a významnost řešení daného tématu z národní 

úrovně 
2) Územní specifika tématu (např. znevýhodněná území 

hospodářsky, sociálně a environmentálně)
3) Je možné navrhovat nebo iniciovat řešení daného problému z 

národní úrovně



Partnerský přístup při tvorbě Strategie regionálního 
Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR 21+)

• komunikační 

strategie 

• partnerský přístup 

• expertní skupiny, 

kulaté stoly

• otevřený proces



Vazba SRR 21+ k ostatním strategickým dokumentům

• SRR ČR 21+ vychází ze Strategického rámce ČR 2030

• SRR ČR 21+ není nadřazeným ostatním strategickým dokumentům 

státu, vstupuje do nich při definování územní dimenze

• SRR ČR 21+ není dokumentem představující výčet priorit čerpání 

ČR 

v programovém období 2021+

– Základním dokumentem definující priority ČR ve vztahu k novému 

programovému období je Národní koncepce realizace politiky 

soudržnosti po roce 2020 (NKR)

• SRR ČR 21+ je dokumentem, z něhož by měly vycházet Strategie 

rozvoje územních obvodů krajů (SRK) – Strategie rozvoje 

Jihomoravského kraje 2021+



Vazba SRR 21+ a Strategie rozvoje krajů (SRK)

• Analytická část:

– zaměřit i analýzy SRK na územní průmět témat v krajském měřítku

– vymezit znevýhodněná území kraje (disparity)

• Návrhová část:

– definovat, jakým způsobem napomáhají SRK k naplňování cílů SRR 21+

– provázanost na integrované nástroje

– navrhnout chytrá řešení odpovídající potřebám a specifikům území kraje

• Implementační část:

– Stanovení sady společných indikátorů SRK a SRR 2021+ pro monitoring a

evaluaci SRR

– Finanční rámec

– Propojení Akčního plánu SRR a regionálních akčních plánů



Struktura návrhové části SRR 21+



Struktura návrhové části SRR 21+
• Návrhová část je strukturována v logice:

– Vize (1)

– Globální cíl (5)

– Strategické cíle (6) –:

• Silná metropolitní území

• Aglomerace

• Regionální centra a jejich zázemí

• Strukturálně postižené kraje

• Hospodářsky a sociálně ohrožená území

• Veřejná správa

– Specifické cíle (27) – tematické cíle

– Typová opatření (63)



Struktura typových opatření návrhové části 
SRR 21+

• Typová opatření vytvářena v této struktuře

– Problém (vazba na analytiku/textaci specifického cíle)

– Náplň

– Cílový stav

– Hlavní navržený nositel

– Další potenciální nositelé

– Cílová skupina

• Typová opatření jsou „nejnižší úrovní“ návrhové části.

• V rámci akčních plánů budou vytvářena opatření a aktivity



1. Strategický cíl
Silná metropolitní území: příklady navrhovaných typových opatření

• Rozvoj regionálního inovačního systému v metropolích

» Regionální inovační systémy v metropolích jsou fragmentované a uzamčené

» Cíleno na rozvinutý inovační ekosystém v metropolích charakterizovaný zvýšeným
transferem technologií a znalostí mezi jednotlivými aktéry

• Zkvalitnění napojení na evropské metropole

» Scházející dopravní infrastruktura umožňující kvalitní spojení s evropskými
metropolemi

» Zrychlit napojení metropolí a vybraných aglomerací na evropskou síť rychlých
železnic

» V oblasti letecké dopravy je nutné navýšit kapacitu letiště Ruzyně

» Cílem je dopravní infrastruktura zajišťující kvalitní spojení s evropskými centry
schopná odvádět tranzitní dopravu mimo sídla



3. Strategický cíl
Regionální centra a jejich venkovské zázemí:

příklady navrhovaných typových opatření

• Diverzifikace ekonomických činností v regionálních centrech a jejich
zázemí

» Cíleně lze podporovat rozvoj mikro, malých a středních podniků, rozšiřování jejich
ekonomických činností a tím podporovat zaměstnanost

» Cílovým stavem je stabilizace i rozvoj firem v regionálních centrech a jejich zázemí,
zvýšení počtu pracovních příležitostí

• Udržitelná péče o krajinu a vodní zdroje

» S ohledem na rizika spojená se změnou klimatu a zrychlený povrchový odtok vody
z povodí může docházet k problémům s nedostatkem vody

» Cílový stav je zlepšení retenční schopnosti krajiny (lesy, zemědělská půda,
mokřady atd)



5. Strategický cíl
Hospodářsky a sociálně ohrožená území:

příklady navrhovaných typových opatření

• Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků

» V Hospodářsky nejslabších a sociálně ohrožených územích ČR je problém s
dostupností pracovních míst, jejich strukturou a vyšší nezaměstnaností

» Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků v technické rovině a
formou finančních podpor

» Cílovým stavem je navýšení počtu lokálních malých a středních podniků
přispívajících k vytváření stabilní pracovních lokálních míst

• Zajištění základních veřejných služeb a občanské vybavenosti

» Nedostatečná nabídka základních služeb, vybavenosti a dostupnost kvalitního
internetového připojení u převážné části obcí na venkově

» Řešení problému formou podpory sdílených prostor pro obchodní služby,
mobilních veřejných služeb, dopravní dostupnosti a dalších služeb



6. Strategický cíl
Veřejná správa v regionálním rozvoji:

příklady navrhovaných typových opatření

• Pozitivní motivace pro společné strategické plánování

» Obce nejsou motivovány pro společné strategické a územní plánování

» Komplikace může přinášet i koordinace schvalování společných strategických
plánů všemi dotčenými obecními zastupitelstvy

» Zvážit nástroje pro motivování obcí pro společné strategické a územní plánování
(motivace může být finanční i nefinanční) a spolupráci mezi obcemi

• Přeshraniční spolupráce v oblasti veřejné správy

» Spolupráce mezi státními, komunálními a regionálními institucemi a iniciativami v
území

» Stabilizovat a dále rozvíjet zavedené struktury spolupráce a podporovat rozvoj
nových kontaktů



Rámcový harmonogram

• Březen – červen 2018

– Zpětné dopracování problémové analýzy a vstupní analýzy na základě připomínek k

návrhové části.

– Dopracování shrnující tabulky témat a jejich územní dimenze

– Dopracování názvů a popisů strategických a specifických cílů

– Diskuze o typových opatřeních v jednotlivých specifických cílech

• 2. pol. 2018: příprava implementační části

– Stanovení indikátorové soustavy

– Rozdělení gescí za dílčí specifické cíle

• 4.Q 2018 – 1.Q 2019: připomínkování materiálu v MPŘ

• do 2.Q 2019: předložení materiálu vládě



Děkuji za pozornost


