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Aktuální stav přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Základní strategické směřování SRR 

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



Návrhová část





Vymezení území – návazné kroky

• Konkrétní vymezení metropolitních území a aglomerací bude řešeno prostřednictvím
dat mobilních operátorů.

» I pro účely uplatnění integrovaného nástroje ITI.

• Regionální centra jsou vymezena z národní úrovně jako centra „vyššího řádu“.
» Ze strany krajů se předpokládá vymezení regionálních center nižšího řádu (dle domluvené

metodiky).

» Pro účely akčních plánů SRR lze pro různé intervence obměňovat „cílové území“ (tj. úroveň
regionálních center, která budou podporována).

• Hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou vymezena na základě stanovených
indikátorů.

» Pro účely akčních plánů SRR je plánováno vytvoření vnitřní typologie tohoto typu území.

» Vymezení ukotveno SRR, výhledově lze upravit s ohledem na aktuální socioekonomické podmínky.

» Jednotlivé kraje mohou své „periferie“ vymezit odlišným způsobem (pro účely krajské podpory).



Globální cíl Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Metropolitní území

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

Efektivně využívat zastavěné území, omezit 
zastavování volné krajiny vyvolávané růstem 

metropolitních území …

Zajistit občanskou vybavenost a bydlení v 
dostatečném rozsahu, dostupnosti  kvalitě v 

jádrech 
i v širším zázemí …

Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi 
a  významnými středoevropskými centry 

osídlení …

Napomáhat transformaci metropolitních 
ekonomik k činnostem s vyšší přidanou 

hodnotou … 



Aglomerace

Aglomerace využívající svůj růstový potenciál a plnící úlohu 
krajských hospodářských, kulturních a akademických center

Efektivně řešit problémy životního prostředí 
spojené s koncentrací velkého množství 

obyvatel a adaptovat aglomerace na změnu 
klimatu

Zajištění dostatečného rozsahu služeb 
a předcházení  vzniku a prohlubování 

sociálního vyloučení

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 

založené na znalostech 



Regionální centra a jejich venkovské zázemí

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

regionů

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

degradaci

Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci 
ekonomické základny regionálních center 

a jejich venkovského zázemí

Zlepšit dostupnost služeb v regionálních 
centrech i v jejich venkovském zázemí 

s důrazem na místní specifika

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 a sociálně ohrožených územích

Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení 
a energetické chudoby a podporovat 

komunitní život v obcích

Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci 
regionu ve vazbě na aglomerace a metropole

Zvýšení diverzifikace ekonomických činností 
a podpora tvorby lokálních pracovních míst

Zajištění dostatečné občanské vybavenosti



Kvalitní plánování regionálního rozvoje

Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů 
regionální politiky

Rozvíjet plánování na bázi 
funkčních regionů

Posilovat dobrovolnou 
spolupráci aktérů v území

Zohledňovat územní dimenzi 
v rámci sektorových politik a 

rozvíjet SMART řešení

Zefektivnit výkon veřejné 
správy a podpořit bezpečné 
poskytování elektronických 

služeb občanům

Zlepšit práci s daty v oblasti 
regionálního rozvoje



Implementační část



Zohlednění územní dimenze v „sektorových“ dokumentech



Partnerský přístup 

PS SRR územní, 

tematické

Pracovní skupina SRR 21+

SPOV

AK ČR

SMS

NS MAS

SMO ČR

Biskupská konference

NSK

RSK

Regionální 
úroveň

Národní 
úroveň

resorty

sociální partneři



Nástroje pro naplňování územní dimenze



Další harmonogram

• Duben
» Vnitřní připomínkové řízení v rámci MMR a jeho vypořádání

» Předložení materiálu do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ)

» Vypořádání připomínek vzešlých z MPŘ

» Zahájení procesu SEA

• Květen
» Vypořádání připomínek vzešlých z MPŘ

» Vypořádání připomínek vzešlých z procesu SEA

» Představení finální verze SRR21+ na 13. jednání Národní stálé konference

• Červen
• Předložení materiálu vládě ČR


