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Partnerský přístup při tvorbě SRR

• komunikační strategie 

• partnerský přístup 

• expertní skupiny, kulaté 
stoly 

• otevřený proces



SRR v kontextu dalších strategických dokumentů

• Strategický rámec ČR 2030
» Zpřesnění v tématech se silnou územní dimenzí. SRR by neměla být všeobjímající a měla by se zaměřit

na témata, která mají významný regionální/územní rozměr.

• Národní koncepce realizace kohezní politiky po roce 2020
» SRR je zásadním vstupem do NKR, do jednotlivých témat vstupuje především v oblasti definování

územní dimenze. SRR je však tematicky širší a řeší i témata, která nejsou/nebudou řešitelná z ESIF.

• Ostatní strategické dokumenty na národní úrovni (např. dopravní sektorové strategie)
» SRR by měla definovat územně specifické nástroje pro různé typy území (metropole/aglomerace,

regionální centra, hospodářsky a sociálně ohrožená území).

• Strategie rozvoje krajů (SRK)
» Provázání v analytické části (pohled na území obdobnou optikou jako SRR – tj. metropole/aglomerace,

regionální centra, hospodářsky a sociálně ohrožená území), návrhové části (definování jak SRK
naplňují cíle stanovené SRR), implementační části (stanovení sady společných indikátorů).



SRR – vazba na krajské strategické dokumenty (SRK)

• Analytická část:
» zaměřit i analýzy SRK na územní průmět témat v krajském měřítku.

• Návrhová část:
» definovat, jakým způsobem napomáhají SRK k naplňování cílů SRR

• Implementační část:
» stanovení sady společných indikátorů SRK a SRR pro monitoring a evaluaci SRR

» Propojení Akčního plánu SRR a regionálních akčních plánů



Aktuální verze návrhové části



Struktura návrhové části SRR



Metodika – kritéria pro nová témata SRR

(1) důležitost/významnost pro řešení daného tématu z národní úrovně (tj. 
jedná se o téma, které je nutné řešit intervencemi z národní úrovně?)

(2) téma má určitá specifika (v odlišných územních kontextech je nutné jiné 
řešení)

(3) téma má odlišné územní důsledky

(4) jsme schopni vydefinovat konkrétní řešení daného problému 



Struktura návrhové části SRR

• Návrhová část bude strukturována v logice:

» Globální cíl (1)

» Strategické cíle (6) – překlopení témat regionálního rozvoje:
• Silná metropolitní území

• Aglomerace

• Regionální centra a jejich zázemí

• Strukturálně postižené kraje

• Hospodářsky a sociálně ohrožená území

• Veřejná správa

» Specifické cíle (26) – tematické cíle





Silná metropolitní území

Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území adaptovaná 
na ekonomický, prostorový a populační růst

Omezit zastavování volné krajiny, rozšiřovat a 
propojovat plochy zeleně, zefektivnit 

hospodaření s vodou

Zajistit veřejné služby a bydlení v dostatečném 
rozsahu, dostupnosti  kvalitě v jádrech i v 

širším zázemí

Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi a  
významnými středoevropskými centry

Transformace metropolitních ekonomik k 
činnostem s vyšší přidanou hodnotou



Aglomerace

Nadregionálně konkurenceschopné aglomerací využívající svůj 
růstový potenciál a plnící úlohu krajských hospodářských, 

kulturních a akademických center

Efektivně řešit problémy životního prostředí
Zajištění dostatečného rozsahu veřejných 

služeb a předcházení sociálním problémům

Zlepšit či dobudovat napojení aglomerací na 
blízká, velká sídla, zlepšit dopravu mezi jádry 

aglomerací a jejich zázemím

Zlepšovat podmínky pro posun domácích i 
zahraničních firem ke konkurenceschopnosti 

založení na znalostech 



Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představující snadno 
dostupná centra zaměstnanosti a obslužnosti příslušných regionů

Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 

degradaci

Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci 
ekonomické základny mikroregionů a využití 

jejich potenciálu

Zlepšit rozsah a kapacitu veřejných služeb v 
regionálních centrech i v jejich venkovském 

zázemí

Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů



Strukturálně postižené kraje

Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované strukturálně 
postižené regiony přizpůsobené a flexibilně reagující na potřeby trhu

Rostoucí podniky schopné se 
vyrovnávat se změnami na 

globálních trzích

Zvýšení objemu přímých 
zahraničních investic s vyšší 

přidanou hodnotou

Podpořit růst inovační výkonnosti 
výzkumem a vývojem s větší 

přínosy pro hospodářství

Zajistit kompetentní 
lidi/pracovníky pro průmysl, 

služby a veřejnou správou

Odstranění bariér rozvoje 
souvisejících se sociální 

nestabilitou

Revitalizovat a regenerovat území 
pro lepší podnikání a zdravější 

život obyvatel 



Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Dobrá kvalita života v hospodářsky nejslabších a sociálně 
nejohroženějších územích ČR

Pečovat a prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 

degradaci

Předcházet vzniku sociálně vyloučených lokalit 
a podporovat komunitní život v obcích

Zvýšení diverzifikace ekonomických činností
Stabilizovat míru základních veřejných služeb a 

občanské vybavenosti 



Veřejná správa v regionálním rozvoji

Kvalitní veřejná správa v regionálním rozvoji přispívající k plnění 
cílů regionální politiky

Rozvíjet plánování na bázi funkčních regionů
Posilovat dobrovolnou spolupráci aktérů v 

území

Zohlednit územní dimenzi v rámci sektorových 
politik

Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit 
bezpečné poskytování elektronických služeb 

občanům



Venkov v návrhové části SRR (1)

• Venkovský prostor je zohledněn ve všech strategických cílech (silná metropolitní území,
aglomerace, regionální centra a jejich venkovské zázemí, hospodářsky a sociálně ohrožená
území).

• V silných metropolitních územích a aglomeracích je řešeno např.:
» Koordinování nové zástavby v suburbiích.

» Zajištění dostatečného rozsahu a kvality veřejných služeb ve venkovském zázemí metropolí.

» Zlepšení dopravního spojení mezi zázemím a jádrem metropole.

• V regionálních centrech a jejich venkovském zázemí je řešeno např.:
» Koordinování úsilí důležitých aktérů s vlivem na péči o krajinu.

» Zlepšení znečištěného ovzduší v obcích způsobeného převážně zastaralými lokálními topeništi na
pevná paliva.

» Podpora drobného podnikání , a to i ve vazbě na lokální produkty.



Venkov v návrhové části SRR (2)

• Ve strukturálně postižených krajích je řešeno např.:
» V souhrnném akčním plánu navržena aktivita „Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně

postižených krajích“.

• V hospodářsky a sociálně ohrožených územích je řešeno např.:
» Předcházení vzniku sociálních problémů ve venkovském prostoru.

» Podporování diverzifikace zemědělských a nezemědělských aktivit na venkově.

» Zajištění adekvátního dopravního spojení z odlehlých oblastí do regionálních center.

» Zlepšování dostupnosti integrovaného záchranného systému v odlehlých regionech.



Koncepční připomínky k uchopení návrhové části SRR 2021+ (1)

• Členit strategické cíle dle témat (např. doprava, životní prostředí, veřejné služby) a ne dle
typů území:

» Argumenty MMR:

1) SRR 2021+ by měla být od jiných dokumentů odlišná tím, že hledá problémy a
potenciály typů území (regionů), spíše než problémy a potenciály v rámci
jednotlivých témat – jedná se primárně o regionální/územní strategii.

2) Územní členění omezuje potenciální hrozbu resortismu.

3) Územní členění způsobuje, že specifické cíle definované v rámci strategických cílů
často zní podobně --- řešení: je nutné v podobně znějících specifických cílech
uplatňovat odlišné nástroje nebo cílové skupiny.



Koncepční připomínky k uchopení návrhové části SRR 2021+ (2)

• Zahrnout i témata bez územní dimenze:

» Argumenty MMR:

1) Smyslem SRR 2021+ je najít témata, u nichž je žádoucí podporovat odlišná řešení v
různých územních kontextech (ad čtyři kritéria pro zařazení tématu do SRR).

2) Témata vyžadující plošná řešení nechť jsou řešena prostřednictvím jiných politik a
koncepcí.

3) V rámci návrhové části SRR bude vytvořeno shrnutí všech témat s označením, zda
(dle výsledků analýz a výsledků pracovních skupin) mají, či nemají územní dimenzi.



Shrnutí témat regionálního rozvoje – bude dopracováno

Téma Územní 
dimenze

Metropole Aglomerace Regionální 
centra

Strukturálně
postižené kraje

Hospodářsky a sociálně 
ohrožená území

Jiná územní 
dimenze

Zastřešující
dokument

Doprava ANO ... … … … … X
Dopravní 
sektorové 
strategie

Cestovní
ruch

ANO 
(jiná)

X X X X X
Dle potenciálu

cestovního 
ruchu území.

Koncepce státní 
politiky 

cestovního 
ruchu 

Energetika
sítě

NE X X X X X X
Státní

energetická 
koncepce

ŽP -
ovzduší

ANO 
(jiná)

X X X X X Dle map ČHMÚ
Státní politika 

životního 
prostředí



Další postup



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



Typové opatření – metodický postup

• Nebude se jednat o výčet všech potenciálních opatření, ale o nástin možných opatření,
které se mohou (ale nutně nemusí) promítnout do jednotlivých akčních plánů SRR.

• U typových opatření musí být uvedeno:
» Zdůvodnění (vazba na plnění strategických/specifických cílů)

» Cíl opatření

» Časový rámec

» Gestor



Diskuze


