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Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Ministerstvo pro místní rozvoj – kompetence 
(dle kompetenčního zákona č. 2/1969, § 14 )

• Regionální politika

• Politika bydlení, rozvoje domovního  a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových 

prostor

• Územní plánování a stavební řád

• Národní orgán pro koordinaci (NOK)

• Zákon o zadávání veřejných zakázek

• Cestovní ruch

• Pohřebnictví



Východiska pro strategické řízení regionální politiky ČR

• 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 

• Úkol a role MMR v oblasti regionálního rozvoje 
provádět regionální politiku, prosazovat územní dimenzi, rozšiřovat povědomí o 
nefinančních nástrojích rozvoje, metodická podpora regionům, městům a obcím

• Prosazování partnerského přístupu



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+



Co je SRR ČR 2021+                      Co nová SRR ČR 2021+ přinese?    

• Národní strategický dokument

• Určuje cíle české regionální 
politiky v horizontu 7-10 let

• Vytváří podmínky pro rozvoj 
regionů, měst a venkova

• Navrhuje opatření, které reagují 
na potenciál a specifičnost 
regionů

• Stanovuje indikátory a hodnotí 
účinnost regionální politiky

• Reaguje na regionální politiku EU

Státní správě
✓ vodítko pro realizaci řešení „šitých na míru“ pro 

různé typy území v rámci resortních politik

Kraji
✓definice základního střednědobého směřování 

regionální politiky, z nichž mohou kraje vycházet

Obci
✓ Informaci, kde a jak pomůže obcím směřování 

regionální politiky státu

Občanovi
✓ Informace o krocích, které stát plánuje pro 

zlepšení kvality života



Vazba SRR ČR 2021+ k dokumentům



Základní strategické směřování SRR ČR 2021+ 

1. Zajistit regionům podporu šitou na míru

2. Podpořit zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik

3. Rozvíjet strategické plánování na bází funkčních regionů

4. Posilovat spolupráci aktérů v území

5. Zlepšovat koordinaci strategického a územního plánování

6. Rozvíjet smart řešení

7. Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje



Struktura návrhové části SRR ČR 2021+

• Vize (1)

• Globální cíl (6)

• Strategické cíle (6)

» Metropolitní území

» Aglomerace

» Regionální centra a jejich 
venkovské zázemí

» Strukturálně postižené 
kraje

» Hospodářsky a sociálně 
ohrožená území

» Veřejná správa

• Specifické cíle (tematické cíle)

• Typová opatření



Globální cíle SRR ČR 2021+



Metropolitní území, Aglomerace
příklady navrhovaných typových opatření

Rozvíjet kapacity VaVaI a podporovat setrvání talentů a špičkových vědeckých
pracovníků

➢ Podpora rozvoje VaV center, výzkumných infrastruktur, investice do technického vybavení,
spolupráce se zahraničím, aplikační sférou, podnikatelskou a průmyslovou základnou

Zlepšit postavení a význam firem v rámci globálních sítí

➢ Podpora kvality podnikatelského prostředí, zlepšení pozice firem v dodavatelských
řetězcích, podpora firem pro zvyšování přidané hodnoty jejich produkce, rozvoj podnikání,
internacionalizace

Lépe integrovat systém veřejné dopravy a rozvíjet městskou mobilitu

➢ Zajištění dostatečné kapacity tratí pro hromadnou dopravu, zvýšení dopravní provázanosti
a tarifní integrace jednotlivých typů veřejné dopravy. Podpora budování P+R a B+R.



Regionální centra a jejich venkovské zázemí:
příklady navrhovaných typových opatření

Diverzifikace ekonomických činností v regionálních centrech a jejich zázemí

➢ Modernizace stávajících firem, podpora příchodu investorů/pobídkami, podpora rozvoje
specializovaných služeb pro zahrační investory, podpora rozvoje mikro, malých, středních
podniků, přesnos inovací, znalostí do území

Revitalizace brownfileds

➢ Podpora brownfileds k rekultivaci pro zemědělskou a průmyslovou činnost, veřejné služby
či cestovní ruch (nutné brát v úvahu existence ekologických zátěží, struktura vlastníků,
oddlužení ...)

Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu

➢ Zajistit podporu dostupných služeb poskytovaných prostřednictvím internetu s jeho užití
v oblastech dosud nepokrytých, napomáhat zvyšování parametrů přenosové sítě



Program zaměřený na regenerace specifických brownfieldů ve
městech a obcích

➢ Rozsáhlá území různého charakteru (průmyslové, dopravní, ...)

➢ Vytváření programů pro regeneraci specifických brownfieldů

➢ Vznik nových městských nebo hospodářských aktivit

Specifická podpora výzkumu

➢ Rozvoj vědecko-výzkumných kapacit v regionech

➢ Podpora růstu inovační výkonnosti

➢ Dosažení aplikovatelných výstupů

Strukturálně postižené kraje:
příklady navrhovaných opatření



Hospodářsky a sociálně ohrožená území:
příklady navrhovaných typových opatření

Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků

➢ Mapování příležitostí pro podnikání (projekty spolupráce, sdílená ekonomika), formou finančních
podpor (např. mikrofinancování podniků, drobné pobídky, lokální značky, řemesla, sociální
podniky). Propojování nástrojů finanční podpory rozvoje podnikání s nástroji podpory
zaměstnanosti

Posilovat lokální zaměstnávání v rámci veřejných investic

➢ Zadávání veřejných zakázek za využití tzv. sociálně odpovědného veřejného zadávání, při kterém
je přispíváno i k řešení obecnějších celospolečenských cílů či sociálních aspektů

Zajistit dobrou dopravní dostupnost

➢ Zajištění dopravní obslužnosti v odlehlých a obtížně dostupných lokalitách (krajské plány
dopravní obslužnosti) a to i alternativními způsoby (obsluha zastávek prostřednictvím spojů na
zavolání), podpora objednání dopravy pro obce nad rámec krajské objednávky



Veřejná správa v regionálním rozvoji:
příklady navrhovaných typových opatření

Pozitivní motivace pro společné strategické plánování

➢ Více motivovat obce a kraje pro plánovitou podporu rozvoje území na bázi funkčních regionů.
(Motivace může být finanční i nefinanční, např. podpora podmíněná zapojením do strategie vyššího řádu,
odborná asistence, případně i finanční podpora přípravy strategických plánů v rámci programů, nebo
vytvořením podmínek na úrovni ORP nebo krajů)

Efektivně realizovat správní agendy

➢ Vyšší uplatnění hledisek frekvence agend a výkonů při jejich realizaci při využití prostředků na územní rozvoj
a jeho správu. Optimalizací dělby kompetencí mezi různými úrovněmi veřejné správy lze současně snížit náklady
na výkon správy.

Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy

➢ Zvýšená podpora dobrovolné spolupráce obcí v rámci správního obvodu ORP a zvýšení koordinační úlohy obcí
s rozšířenou působností vykonávané v přenesené působnosti při řešení problémů územního rozvoje. Rozšiřovány i
organizační a právní formy.



Vazba SRR ČR 2021+ a SRK

• SRR je rozvojovým dokumentem, z něhož by měly vycházet strategie rozvoje krajů (SRK). 

• SRK by měly rozpracovávat témata řešená v SRR do větších podrobností s ohledem na 
specifika daného kraje. 

• Kraje se nicméně mohou věnovat i tématům, která v SRR 2021+ rozpracována nejsou 
(včetně těch témat, která jsou jim uložena legislativou – tj. např. střední školství). 

• Do SRK a Zprávy o vyhodnocení SRR uvádí informace o způsobu naplňování 
cílů/opatření/aktivit SRR a AP SRR ze strany SRK. Tato informace bude uvedena formou 
stručného textu/převodníku. 

• Pro účely národní podpory bude uplatňováno vymezení hospodářsky a sociálně 
ohrožených území dle návrhové části SRR, kraje mají možnost vymezit tento typ území 
jiným způsobem a do většího územního detailu – např. až na úroveň správních obvodů 
POÚ, případně obcí. Toto vymezení však nebude uplatňováno pro intervence SRR



Základní nástroje realizace SRR ČR 2021+

SRR ČR 
2021+

Resortní 
strategie

Integrova
né 

nástroje

RE:START

Krajské 
strategie

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQwdTG657dAhXOjqQKHaglDO4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cr2030.cz/magazin/lide/kulaty-stul-v-praze-predstavi-strategicky-ramec-cr-2030/&psig=AOvVaw3IZEMNXrJyd-7ZPWE4xJ5F&ust=1536064255019374
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1nPT_7J7dAhVJwAIHHX7LBnUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.geospatialworld.net/blogs/achieve-inclusive-smart-cities/&psig=AOvVaw0SHY6PL5u9-cHmAd0TMm7p&ust=1536064675639102


Zohlednění územní dimenze 
v „sektorových“ dokumentech



Integrované nástroje 
jako součást územní dimenze

Integrované nástroje jsou nedílnou součástí konceptu územní dimenze.

Územní dimenze = koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do 
specifických typů území 

Investice vynakládány jen tam, kde přinesou největší efekt (vzácnost zdrojů)

➢ podporující konkurenceschopnost 

➢ zajišťující vyrovnávání územních disparit 

V souladu s nařízeními EK k využití fondů ESF, ERDF a EAFRD se nejedná o plošnou alokaci prostředků 

podpory pro různé administrativní celky bez konkrétní územní specifikace intervencí. 







Regionální akční plány 

• Národní intervenční nástroj pouze pro fondy EU
» V případě shody témat s ITI a CLLD – nedojde k projektovému překryvu

• Předběžně projednaná témata s IROP, AK 
» Oblasti, v nichž je kraj územní jednotkou pro řešení daných témat 

» Střední školství, silnice II. třídy, zdravotní záchranné služby, deinstitucionalizace sociálních služeb

» Rámcová shoda nad postupem implementace RAP

• K řešení další témata zahrnutá pod RAP 
» Specifická alokace pro území dle SRR 21+ v rámci některých témat řešených prostřednictvím RAP

» Témata naplňující územní cíl SRR 21+ pro strukturálně postižené kraje 

» Témata naplňující územní cíle SRR sledující vyvážený rozvoj území; zejména řešení vybraných problémů 
regionálních center a hospodářsky a sociálně ohrožených území 

» Kulturní památky, muzea a knihovny, páteřní cyklostezky, oblast životního prostředí (např. hospodaření s vodou)



Další podpora





Publikace NDT pro obce 2019 

• v souvislosti s tvorbou AP SRR 19-20 a ve spolupráci

s SMO ČR byla provedena aktualizace publikace

• dotační tituly ministerstev, státních fondů,

České rozvojové agentury, ÚV ČR a další

• Vydáno v květnu 2019
Ke stažení na uzemnidimenze.cz

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Novinky/MMR-Prave-vychazi-publikace-Narodni-dotacni-zdroj
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Novinky/MMR-Prave-vychazi-publikace-Narodni-dotacni-zdroj


OBCEPRO, Program rozvoje obce



Marie Zezůlková
Odbor regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
Pracoviště: Na Příkopě 3

110 15 Praha 1
e-mail: marie.zezulkova@mmr.cz

Děkuji za pozornost

mailto:marie.zezulkova@mmr.cz

