
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Praha, 17. května 2017 

22. zasedání Pracovní skupiny pro 

udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 

Výboru pro udržitelné municipality RVUR 



13:05 Zahájení jednání, úvod 

13:10 Česko 2030 – aktuální informace, implementace dokumentu  
(Jan Mareš, ÚV ČR) 

13:25 Smart region Jižní Čechy (Martin Plucha, Jihočeský kraj) 

13:50 Územní dimenze a její uplatnění (Ondřej Pergl, MMR) 

14:15 Místní agenda 21 (Marie Petrová, MŽP) 

14:45 Aktuální informace z MMR (zástupce MMR) 

15.00 – 15.15 Různé, ukončení jednání 

Další termín 23. zasedání PS UR ROU: 24. 8. 2017, PODNĚTY 

 

 

 

Program zasedání 



 

 

 

 

Česko 2030, aktuální stav, implementace 

dokumentu 
Jan Mareš, Úřad vlády ČR 



 

 

 

 

Smart region Jižní Čechy 
Martin Plucha, Jihočeský kraj 



 

 

 

 

Územní dimenze a její uplatnění 
Ondřej Pergl, Ministerstvo pro místní rozvoj 



Proč územní dimenze? 

Jak je implementována? 

Zdroje 

• Zprávy RAP, RSK, IN 

• Vstupy ŘO 

• Data z MS 2014+ (podané a schválené žádosti) 

Obsah 

• Shrnutí činnosti jednotlivých aktérů koordinace územní dimenze 

• Přehled o pokroku integrovaných nástrojů 

• Stav realizace územní dimenze dle jednotlivých specifických cílů programů 

 

 

 

 

 

Zpráva o plnění územní dimenze 



• Aktéři pracují 

• Komunikaci je možné zlepšit 

• Výzvy jsou v souladu s NDÚD 

• Zatím bez integrovaných projektů 

 

 

 

Zpráva o plnění územní dimenze 

Operační program Zaregistrované žádosti Schválené žádosti 

IROP 54 536,34     11 509,39     

OP D 37 551,95     10 576,52     

OP PIK 99 385,22     4 231,62     

OP VVV 105 423,62     9 885,21     

OP Z 24 708,39     19 205,39     

OP ŽP 34 824,57     4 065,56     

PRV ? ? 

Celkem 356 430,10     59 473,68     

Alokace žádostí ve výzvách s územní dimenzí (CZV, mil. Kč) 

Cíl NDÚD mimo IN je 105 mld. Kč 



• Územní rozložení dle místa realizace, ale… 

 

 

Zpráva o plnění územní dimenze 



 

 

Zpráva o plnění územní dimenze 

IROP OP PIK 

OP VVV 
OP ŽP 



 

 

 

 

Místní agenda 21 
Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí 



 

 

 

 

Aktuální informace z MMR 
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj 



 

 

 

 

Informace o strategickém řízení a plánování 
Pavla Žáčková, Ministerstvo pro místní rozvoj, NOK 



 

 

 

 

Tvorba rozvojových dokumentů – možnosti pro 

mikroregiony 
Josef Vlk, Martin Kolmistr, Ministerstvo pro místní rozvoj 



 

Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa 

Investiční priorita: 4.1. Investice institucionální kapacity a efektivnosti VS 

Specifický cíl: 4.1.1. Optimalizace procesů a postupů VS 

  4.1.2. Profesionalizace VS (lidské zdroje) 

Název výzvy: 

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC)  

 

 

  

Identifikace výzvy OP Zaměstnanost   



Název výzvy: 

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC)  

Číslo výzvy:  03_16_058 

Příjem žádostí:  22. 3. 2017 

Ukončení příjmu: 15. 6. 2017 

Délka trvání projektů: max. 24 měsíců  

Celková dotace výzvy: 285 mil. Kč  

  

Identifikace výzvy OP Zaměstnanost   



Oprávnění žadatelé: obce, kraje, DSO, asociace  

Financování projektů: 2 – 10 mil. Kč  

 

 

 

Výzva pro územní samosprávné celky 

Typ 

žadatele  

EU podíl % Státní 

rozpočet  

Žadatel  

Kraje, obce, 

DSO  

 

         

        85 

       

       10 

         

         5 

Asociace a 

sdružení 

obcí a krajů  

         

        85 

      

     15/10 

       

        0/5 



Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 

Podpora řízení kvality 

Podpora tvorby strategických dokumentů 

Podpora procesního řízení v organizaci 

 

Indikátory: účastníci – dokumenty – instituce 

Cílové skupiny: obce a kraje a jejich zaměstnanci 

  volení zástupci 

  veřejnost 

Věcné zaměření výzvy  



Oprávnění žadatelé 

Oprávnění žadatelé a partneři (1) 

Obce Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Kraje Kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  

Asociace a sdružení 

obcí a krajů 

• Asociace krajů ČR, 

• Svaz měst a obcí ČR, 

• Sdružení místních samospráv ČR, 

• Národní síť Zdravých měst ČR, 

• Spolek pro obnovu venkova. 

Dobrovolné svazky 

obcí 

Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích 



Tvorba strategických dokumentů (SC 4.1.1) 

Rozsah aktivit projektu Požadované výstupy Podmínky realizace aktivity 

  

Tvorba koncepčních a strategických 

dokumentů 

- zpracování komplexního strategického 

dokumentu ve vztahu k fungování 

obce/kraje i úřadu (strategický plán 

rozvoje obce/kraje/úřadu, akční plán, 
komunitní plán, koncepce) 
- zpracování segmentového 

koncepčního dokumentu ve vztahu 

k fungování obce/kraje i úřadu 
(koncepce, akční plán, generel, pasport) 
  

  

- min 1 vytvořený komplexní 

strategický dokument či 

segmentový koncepční 
dokument v členění: 
 analytická část 
 návrhová část - definování 
cílů/ výstupů 
 implementační část, včetně 
monitorování a evaluace  

  

  

- v případě zpracování segmentových 

koncepčních materiálů (generely/ pasporty) je 

třeba, aby tyto dokumenty byly zpracovány pro 

celé území obce/kraje, popř. pro minimálně jeden 

místně příslušný katastr; 

- u zpracovávaného dokumentu musí být zajištěn 

soulad s následujícími strategickými dokumenty, 

pokud tyto dokumenty existují:   

 strategie rozvoje obce/kraje,  
 strategie úřadu obce/kraje,  
 věcně související nadřazené strategické 

dokumenty na národní/ krajské úrovni (např. 
Zásady územního rozvoje kraje); 

Toto bude zajištěno formou čestného prohlášení 

žadatele (vzor je uveden v Příloze č. 3 výzvy). 



Tvorba strategických dokumentů (SC 4.1.1) 

Rozsah aktivit projektu Požadované výstupy Podmínky realizace aktivity 

  

Aktualizace koncepčních a 

strategických dokumentů 

- zpracování nového koncepčního a 

strategického dokumentu, jehož 

platnost časově navazuje na 

zpracovaný koncepční či strategický 

dokument stejné povahy, konkrétně:  

-aktualizace komplexního 

strategického dokumentu ve vztahu 

k fungování obce/kraje i úřadu (územní 

plán obce/kraje, strategický plán 

rozvoje obce/kraje/ úřadu, akční plán, 
komunitní plán, koncepce) 
-aktualizace segmentového 

koncepčního dokumentu ve vztahu 

k fungování obce i úřadu (koncepce, 
akční plán, generel, pasport) 

  

  

- min. 1 aktualizovaný 

komplexní strategický či 

segmentový koncepční 

dokument v členění:  

 analytická část 
 návrhová část - definování 
cílů/ výstupů 
 implementační část, včetně 
monitorování a evaluace 

  

- v případě aktualizace segmentových 

koncepčních materiálů (generely/ pasporty) je 

třeba, aby tyto dokumenty byly zpracovány 

pro celé území obce, popř. pro minimálně 

jeden místně příslušný katastr; 

- u aktualizovaného dokumentu musí být 

zajištěn soulad s následujícími strategickými 

dokumenty, pokud tyto existují:  

 strategie rozvoje obce/kraje, 
 strategie úřadu obce/kraje,  
 věcně související nadřazené strategické 

dokumenty na národní/ krajské úrovni (např. 
Zásady územního rozvoje kraje),  

Toto bude zajištěno formou čestného 

prohlášení žadatele (vzor je uveden v Příloze 

č. 3 Výzvy). 



TVORBA A HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

(obce  -  sdružení obcí)   

APLIKACE OBCEPRO.CZ 



 Tvorba programu rozvoje obce (PRO) 

 Průvodce realizací a hodnocením PRO 

 Tvorba programu rozvoje specificky definovaných území 

(mikroregiony, sdružení obcí, atd.) 

 uživatel si definuje území výčtem obcí 

 dostupná statistická data za zvolené území 

 struktura dokumentu obdobná jako u PRO 

 Jednotná forma a struktura dokumentů 

 Metodická a technická podpora uživatelům aplikace 

WEBOVÁ APLIKACE OBCEPRO.CZ 



STRUKTURA APLIKACE 

ANALÝZA STAVU  

  

VIZE A CÍLE 

  

OPATŘENÍ A AKTIVITY 

AKČNÍ PLÁN 

 

KONTROLA PLNĚNÍ 
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 

TVORBA PRO REALIZACE PRO HODNOCENÍ PRO 



                       

Děkuji za pozornost  

 

Martin.Kolmistr@mmr.cz  



 

 

 

 

Zpráva o uplatňování SRR ČR 2014-2020 

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ 
Radana Leistner Kratochvílová, Zdeněk Opravil,  

Ministerstvo pro místní rozvoj 



• § 9 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 

• struktura zprávy vychází ze zákona (§ 9 odst. 2) 

• vyhodnocení za roky 2014-2016 

• dokument komentován členy PS SRR 21+, kraji vč. RSK 

• aktuální stav (k 17. 5. 2017): VPŘ 

• následovat bude jednání porady ministryně, MPŘ (6/2017) 

• předložení dokumentu na vládu ČR: do 30. 6. 2017 

 

 

 

 

Zpráva o uplatňování SRR ČR 2014-2020 



 

 

 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ 



• Pracovní skupiny  SRR ČR 21+: 2 zasedání (31. 1., 14. 3), statut, 

• Územní pracovní skupiny: zahájení činnosti v průběhu 6/2017,  

v součinnosti s oddělení urbánním politiky a oddělením podpory 

venkova 

• Aktuální stav: práce na analytické části SRR ČR 21, spolupráce s 

externími dodavateli, základní témata: (cíle, otázky; národní, 

regionální úroveň; zdroje; navazující schválení koncepce; možné 

indikátory) 
A) Vývoj postavení ČR a regionální politiky ČR 

B) Ekonomický rozvoj 

C) Kvalita života, občanská společnost 

D) Kvalita prostředí 

E) Sítě 

F) Kvalita veřejné správy, správa území 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEED fórum - shrnutí 
Radana Leistner Kratochvílová, Ministerstvo pro místní rozvoj 



Zvyšující se produktivita, vytváření pracovních míst a inkluze 
řešené zdola 

10. – 11. dubna 2017 v Praze 

250 účastníků z více než 40 států světa 

3 plenární jednání (Posílení produktivity, vytváření pracovních míst a začleňování 
prostřednictvím zaměstnanosti a znalostí; Odolnější a diverzifikované ekonomiky na místní 

úrovni; Aktivizace všech aktérů místní úrovně), 8 workshopů, 4 „off-site“ projekty, 
prezentace 15 projektů na místě. 

Prague Action Statement (první výstup OECD LEED Fóra v historii) 

Partneři: MMR, MPSV, MPO, MZV, MŠMT, MHMP, GŘ – ÚP, SMO ČR, NS MAS, ASZ 

http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm  

 

OECD LEED Fórum 

http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm
http://www.oecd.org/leed-forum/activities/13th-fpld-meeting.htm


• Politiky zaměstnanosti a vzdělávání by měly být více ambiciózní a  více zohledňovat 
potřeby místního trhu práce; 

• Zaměstnanost a výukové programy mohou zvýšit šance uchazečů na trhu práce. 

• Rámce pro jednotlivé politiky jsou potřeba zejména pro posílení místního potenciálu, aby 
skutečně přispěli růstu a inkluzi; 

• Pomoc národních vlád MSP a usnadňování prostředí, aby dosahovali snáze svého potenciálu. 

• Politiky by měly napomáhat místním představitelům předvídat změny spojené se 
strukturálními a rozvojovými změnami, které by mohly ovlivnit  místní rozvoj a posílit 
odolnost místních ekonomik; 

• Každý celek je pouze tak silný, jak silné a úspěšné jsou jeho dílčí části. 

• Političtí představitelé by měli více spolupracovat s místními představiteli za účelem co 
nejvyššího dosaženého efektu. 

• Posílení zaměstnanosti spočívá v partnerství místních představitelů, zaměstnavatelů, 
vzdělávacích institucí a sociálních podniků. 

Stav a vývoj národních politik má velký vliv na rozvoj místní úrovně. Tento vztah je obousměrný. 
Je proto třeba podporovat spolupráci vertikální i horizontální. 

 

Prague Action Statement 





 

 

 

 

ČSÚ – Statistika pro krajské úřady 
Blanka Šorsáková, Ministerstvo pro místní rozvoj 



ČSÚ – Statistika pro krajské úřady 
 

 • 26. dubna 2017 se uskutečnil na ČSÚ seminář na téma statistika pro 

krajské úřady.  

• účastníci semináře byli seznámeni se základy statistiky, jejich 

promítnutí na krajskou úroveň a požadavky na využívaná data 

stejně jako jejich rozsahem a požadavky na osoby tyto data 

využívající.  

• jednalo se už o druhou akci na toto téma, první seminář se na 

ČSÚ  uskutečnil pro pracovníky ministerstva.  

• do budoucna uvažujeme ve spolupráci s ČSÚ o uskutečnění dalších 

obdobných akcí zaměřených na statistiku.  

• uvítali bychom proto další návrhy z vaší strany na témata v této 

oblasti. T: 24. 5. 2017, e-mail: blanka.sorsakova@mmr.cz 

 

 

 

 

mailto:blanka.sorsakova@mmr.cz

