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Základní východiska regionální politiky a rozvoje



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



Regionální politika: současný x žádoucí stav

Současný stav Žádoucí stav

Primárně ESI fondy, národní dotační tituly MMR a 
ostatních rezortů

Dotační tituly MMR, ESI fondy + národní dotační 
tituly ostatních resortů (s promítnutím územní 
dimenze)

Není kladen důraz na možnost rozvoje „bez 
dotace“ – mobilizace místního potenciálu

Posílení metodické podpory ze strany MMR při 
osvětě samospráv o rozvoj „ze spoda“ (síťování)

Nedostatečné nástroje pro hodnocení územních 
dopadů politik, projektů, strategií

Uplatňování nástrojů pro hodnocení územních 
dopadů politik, projektů na všech úrovní (např. TIA)

Nedostatečné pokrytí funkčních mechanismů pro 
integrované regionální plánování- někde FUNKČNÍ, 
někde FORMÁLNÍ partnerské mechanismy

Efektivní výkon a řízení veřejných služeb ve 
spolupráci s MV a MF (např. i ve vazbě na RUD)

Tlak na integraci veřejných služeb na obecní 
úrovni, chybí kvalitní metodiky a motivační prvky

Prioritizace na národní, regionální i lokální úrovni a 
jejich vzájemné provazby
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České republiky 2021+



Partnerský přístup při tvorbě SRR

• komunikační strategie 

• partnerský přístup 

• expertní skupiny, kulaté 
stoly 

• otevřený proces



Co to je?                                     Co nového 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
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• Východisko pro nastavení územní dimenze v 
programovém období 2021-2027

• Definuje cíle a opatření pro:

• Metropolitní území

• Aglomerace

• Regionální centra a jejich venkovské zázemí

• Strukturálně postižené regiony

• Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)

• Kvalitní plánovaní regionálního rozvoje 

• SRR schválena vládou 4. 11. 2019 (usnesení č. 775/2019)
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Metropolitní území
příklady navrhovaných typových opatření pro Brněnskou metropolitní oblast

Lépe integrovat systém veřejné dopravy a rozvíjet městskou mobilitu

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

Zlepšit dostupnost sociálních, zdravotních služeb, vzdělání a služeb péče o dítě

➢ Místní a časová dostupnost sociálních služeb (terénních, ambulatních) dle potřebnosti v
krají, podpora rozvoje funkční sítě sociálních služeb.

➢ Dostupnost mikrojeslí a dětských skupin, podpora kapacit MŠ, ZŠ a knihoven s ohledem
na demografický vývoj

Vytvářet podmínky pro dostupné bydlení

➢ Vytvářet podmínky pro dostupné bydlení všech skupin lidí (obecně nájemné byty, využití
brownfields), podpora rozvoje sídelní zeleně a modernizace bytového fondu



Regionální centra a jejich venkovské zázemí:
příklady navrhovaných typových opatření pro reg. centra v JMK

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

Rozvíjet udržitelný cestovní ruch

➢ Podpora forem cestovního ruchu (pěčí, cyklo, ekoturismus), podpora subjektů v území,
destinační management, podpora kvalitních služeb a profesionalizace řízení nabídek

Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu

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



Hospodářsky a sociálně ohrožená území:
příklady navrhovaných typových opatření pro území v JMK

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

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

Rozvíjet komunitní život v obcích

➢ Podpora spolkového života, komunitních center vč. knihoven



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.



Plnění a realizace 
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Základní nástroje realizace SRR ČR 2021+

SRR ČR 
2021+

Resortní 
strategie

Integrova
né 

nástroje

RE:START

Krajské 
strategie
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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. 







Územní dimenze v operačních programech EU fondů 2021+

• Následovník Národního dokumentu k územní dimenzi 2014-2020

• Cíl: definovat, ve kterých specifických cílech (aktivitách) má být 
zvýhodněno určité území a jakou cestou

• Závazný pro Řídicí orgány operačních programů
a další orgány implementující EU fondů

• Představuje minimální variantu 
uplatnění územní dimenze



Další nástroje a formy realizace územní dimenze

Nástroje realizace územní dimenze

• Regionální akční plány

• Regionální inovační strategie (a jejich krajské annexy)

• Místní akční plány vzdělávání

• Krajské akční plány vzdělávání

• Krajské plány sociálně vyloučených lokalit

Formy realizace územní dimenze

• Specifické výzvy pro projekty z určitého typu území

• Bonifikace projektů z určitého typu území

• Subalokace vyčleněná pro projekty z určitého typu území

• Specifická kritéria zohledňující specifika jednotlivých typů území

• Strategické projekty



Další podpora obcí a měst



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
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