
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Praha, 10. listopadu 2016 

20. zasedání Pracovní skupiny pro 

udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 

Výboru pro udržitelné municipality RVUR 



1. Zahájení jednání, úvod 

2. Shrnutí aktivit PS za rok 2016, plán činností PS na rok 2017 
(zástupce MMR) 

3. Chytrý region – příležitosti pro obce a města, poznatky z konference 

HK (Zita Kučerová) 

4. OPZ – projekt Kompas (Martin Sycha, MPSV) 

5. Sociální zemědělství (Miloš Kordač, MZe) 

6. Aktuální informace MMR (zástupce MMR) 

7. Různé, ukončení jednání 

 

 

 

 

Program zasedání 



Shrnutí aktivit PS za rok 2016,  

plán činností PS na rok 2017 

 



PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území  

 jedním z pracovních orgánů Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

(RVUR) 

 působí v gesci MMR 

 vznikla transformací původní PS pro koordinaci krajských koncepcí 

udržitelného rozvoje RVUR 

 r. 2007 navrhlo MMR transformaci této pracovní skupiny a změnu 

jejího názvu a  zaměření 

 Cíl: zajištění informovanosti krajů v otázkách UR, analýza a řešení 

problémů s implementací strategických dokumentů na úrovni krajů a 

obcí, tvorba indikátorů UR, spolupráce na postupu prací na PUR 

ČR, SRR ČR, nového SZ 

 PS se přiměřeně řídí statutem a jednacím řádem RVUR 

 https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-

udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob 
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https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob
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https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob


Shrnutí aktivit prací PS za rok 2016 

 Aktuální informace MMR (regionální, urbánní a územní politika, 

strategické plánování, příprava období 2021+, RAPy a jejich využití, SRR 

14-20 a navazující aktivity, Smart řešení, RIS a mapový server) 

 Informace z RVUR o přípravě dokumentu Česko 2030 

 ČSÚ – dostupnost regionálních dat 

 Spolupráce s podnikatelským sektorem (představení české 

podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj) 

 Aktivity agendy MA21 

 Představení projektů (projet Kompas, Svět záchranářů) 

 Informace o výzkumných potřebách MMR (TAČR) 

 Informace z krajů  

 Sociální zemědělství 

 … 

 



Plán PS na rok 2017 (okruhy témat) 

1. Aktuality z MMR ČR 

2. Aktuality z MŽP 

3. Výstupy a prezentace zástupců z území – (krajské rozvoj. 

dokumenty) 

4. Územní dimenze 

5. Smart řešení, URBACT – příklady dobré praxe 

6. Česko 2030 a její implementace 

7. Národní strategické dokumenty s vazbou na území 

8. Kohezní politika 

9. Nová témata 

• Oblast zemědělství a ŽP 

• Oblast zdravotně – sociálních záležitostí 

• Oblast cestovního ruchu s důrazem na udržitelné formy 

• Zaměstnanost 

 
Termíny jednání: 23. 2., 18. 5., 24. 8., 23. 11. 2017 



Zita Kučerová  

(Centrum investic, rozvoje a inovací, Hradec Králové) 

Chytrý region – příležitosti pro obce a 

města, poznatky z konference HK 



Martin Sycha 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

OPZ – projekt Kompas 



Miloš Kordač 

(Ministerstvo zemědělství) 

Sociální zemědělství 



Aktuální informace MMR ČR  



 

Aktualizace regionálních  

akčních plánů 



Regionální akční plán 

 Co to je? 

 K čemu to je? 

 Proč se to aktualizuje? 

 Konkrétní příklady využití… 



Aktualizace: Proč? 

 Nový obsah – vývoj IN v území, nové výzvy = zveřejnění podmínek, 

nové záměry, aktualizace již zaslaných záměrů 

 Nově zjišťované informace 

 Identifikace bílých míst = podněty k NDT 

 Význam aktivit AP SRR pro region + návrhy na změny 

 Bariéry čerpání 

 Abkap všech SC OP (dříve vazba pouze SC s ÚD) 

 

 



Průběh aktualizace RAP 2016 

1. Květen: aktivace území a sběr informací (projektových záměrů) 

 Realizace šetření a analýz 

 

2. Červen – červenec: vlastní zpracování aktualizace 

 

3. Červenec – září: projednání a schválení (PS RSK, RSK) 

 



Aktualizované verze RAP – podněty k NDT 

 Podněty k národním dotačním titulům 

 Dopravní infrastruktura (místní komunikace, silnice II. a III. třídy, opravy mostů, parkoviště) 

 Cestovní ruch (rozvoj cyklotras, propagace cestovního ruchu, podpora doprovodné 

infrastruktury) 

 Infrastruktura veřejných služeb (školství, zdravotnictví, sociální služby) 

 Zázemí pro spolkovou činnost (sportoviště, dětská hřiště, hasičské zbrojnice) 

 Kulturní a technické památky (památkové zóny, obnova památek, obnova kulturního a 

technického dědictví) 

 Bydlení (Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, revitalizace sídlišť) 

 Veřejná správa (kybernetická bezpečnost, komunikační infrastruktura ICT) 

 Životní prostředí (čistící a zametací vozy, protihluková opatření) 

 Podnikání (poradenské služby pro podnikatele) 

 



Aktualizované verze RAP - priority 

 Priority regionů (dle aktivit AP SRR)  

 2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T) a rychlostních 

komunikací  

 4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní 

komunikace, cyklostezky) 

 1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání 

 1.1.2 Podpora propojování inovační infrastruktury s vysokými školami, včetně rozšíření 

jejich mezinárodní spolupráce apod. 

 3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických 

zařízení a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i 

budoucí potřeby  

 



Výstupy z aktualizovaných RAP 
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Přibližná alokace programu



K čemu je možné RAP využít? 

 ŘO: Připravenost území – vliv na plnění SRP 

 ŘO: Potřeba úpravy podmínek výzev (v možnostech pravidel fondů) 

 Resorty: Diskuse o dotačních titulech – zaměření, alokace apod. 

 MMR: Nastavení regionální politiky – priority státu vs. priority 

regionů 

 RSK: Detailní informace o záměrech aktérů v území 

 

 



Představení RAP na NSK 

 Žádost ŘO o zpřesnění dat uvedených v RAP 

 OP Doprava, OP Životní prostředí, OP zaměstnanost, IROP 

 Zohlednění podmínek programu/výzev 

 Místo realizace projektu (vazba na stanovenou územní dimenzi) 

 Bližší specifikace předpokládaného termínu předložení žádosti 

 

 RAP na www.uzemnidimenze.cz v sekci dokumenty 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Dokumenty


 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

 
ondrej.pergl@mmr.cz 

 

www.uzemnidimenze.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzemnidimenze.cz/


 

 

 

Zpráva o uplatňování SRR,  

Strategie regionální rozvoje ČR 2021+ 

 

 

 

 

 

 



• § 9 zák. 298/ 2015 – přeložená „Zprávy“ v polovině programového 

období 2014 – 2020 

• vyhodnocení účinnosti a implementace SRR,  

posouzení vlivů SRÚO krajů a jiných koncepčních dokumentů na 

naplňování SRR,  

vyhodnocené dopadů realizace SRR na ŽP,   

návrhy na aktualizaci, zpřesnění stávající SRR vč. doporučení ke 

zpracování nové SRR 2021+  

• Žádáme o posunutí termínu na Vládu ČR do 30. 6. 2017 (důvod: 

zapracování řady dokumentu do „zprávy“ s předložením do 1Q 

2017) vč. Zpráv o uplatňování strategií rozvoje územního 

obvodu krajů ČR 

Zpráva o uplatňování SRR 2014 - 2020 



• § 12 odst. 5 zák. 298/ 2015   

„V polovině programového období EU kraj zpracovává zprávu o 

uplatňování strategie rozvoje územního obvodu kraje, na jejímž 

základě zastupitelstvo kraje případně rozhodne o aktualizaci 

strategie územního obvodu kraje nebo o zpracování nové strategie 

rozvoje územního obvodu kraje.“ 

• jeden z důležitých podkladů pro Zprávu o uplatňování SRR  

2014 - 2020 

• Termín 

• Podklady ze strany MMR 



Podzim 2016 – příprava harmonogramu a postupy při tvorbě nové SRR 

2021+ ze strany MMR ČR 

stanovení základních východisek,  

harmonogram a metodický postupu při tvorbě dokumentu včetně návrhu 

fungování PS při samotné tvorbě SRR 2021+ 

Cíle SRR 21+ 

• Z dokumentu vytvořit respektovaný národní strategický 

dokument v oblasti regionálního rozvoje, 

• Aktivně zapojit všechny relevantní územní partnery při tvorbě 

strategie včetně promítnutí národních priorit do krajských 

strategických dokumentů, 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 



• Zpracovat kvalitní typologii území, která umožní rozvrstvenou podporu pro 
rozvoj území 
(základními stavebními kameny bude urbánní rozměr, venkovská území a další typy území 
související s propracovaným nastavením územní dimenze) 

• Vytvořit užší vazbu mezi strategickým a územním plánováním, resp. mezi 
klíčovými strategickými dokumenty v těchto oblastech (Politika územního rozvoje 
ČR a Strategie regionálního rozvoje ČR),    

• Posílit roli akčního plánování, odpovědnosti za přijatá opatření a vazbu na 
financování (včetně prioritizace),  

• Využít typových opatření Strategie restrukturalizace Ústecký, 
Moravskoslezský a Karlovarský kraj, které se osvědčily při implementaci 
strategie, 

• Při tvorbě nového dokumentu vycházet z interních a expertních doporučení, 
tak aby nová strategie splňovala věcně správná a obsahová kritéria pro národní 
dokument strategického charakteru – hlavním cílem bude stanovení silných 
regionálních témat a priorit, 

• Při stanovování základních cílů a potřeb hledat širší portfolio zdrojů 
financování rozvoje regionů (s ohledem na očekávané ponížení zdrojů z EU) – 
finanční nástroje, RUD apod. 

 

 



 

 

 

 

Akční plán SRR ČR 2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 



Aktuální harmonogram: 

• Dokončení materiálu ze strany MMR: 16.11. 

• Vnitřní připomínkové řízení MMR: 18.11. – 22.11. 

• Meziresortní připomínkové řízení: konec listopadu/začátek prosince 

• Předložení dokumentu vládě: druhá polovina prosince  

Akční plán SRR ČR 2017 – 2018   



1. Úvod 

2. Mechanismy a nástroje realizace AP SRR (evropské fondy, národní 

zdroje, krajské zdroje, obecní zdroje, soukromé zdroje) 

3. AP SRR (tj. aktivity a jejich popisy) 

4. Územní dimenze při implementaci AP SRR 

5. Monitorování, hodnocení a aktualizace AP SRR 

6. Přílohy (výčet národních dotačních titulů, indikátory dle Metodiky 

vyhodnocení SRR, regionální akční plány) 

Akční plán SRR ČR 2017 – 2018   



 

 

 

Výzkumné projekty, představení metodiky 

Efekty územně determinovaných území 

 

 

 

 

 

 



„Zpracování analýzy a návrhu metod a nástrojů 

využitelných na národní, regionální a lokální úrovni k 

zjištění rozvojových efektů územně diferencovaných 

projektů (tj. dopadů rozvojových projektů) do typologicky 

různorodých území – to vše se zaměřením na významné 

projekty spolufinancované z ESI fondů.„ 

 

Hlavní cíl projektu (1) 



Interpretace zadání: 

- je potřeba detailněji a intenzivněji posuzovat (ex ante i ex post) 

zda jsou prostředky vynakládány na takové projekty, které budou 

mít v území co největší efekt, nebo např. zda nedojde v území k 

realizaci projektu, který bude mít významnější negativní než 

pozitivní efekt apod. 

- zejména u významnějších projektů tak vzrůstá potřeba ex ante 

hodnocení celého spektra možných dopadů, a to jak jejich 

pozitivní, tak i možné negativní aspekty v prostoru a čase 

 

Hlavní cíl projektu (2) 



Interpretace zadání: 

- aktuálně je územní dimenze hodnocena pouze výjimečně, v 
rámci hodnocení stávajících projektů jsou sice používány různé 
nástroje (CBA, studie proveditelnosti), metodika pro tyto typy 
hodnocení však explicitně územní dimenzi neobsahuje. 

- vytvořit s využitím stávajících materiálů metodický návod, který 
bude specificky zaměřen právě na hodnocení územní dimenze a 
bude umožňovat, aby hodnocení byla vzájemně porovnatelná a 
použitelná jak pro porovnání projektů mezi sebou, tak pro 
rozhodování o jednotlivých investičních záměrech např. na úrovni 
jednotlivých samospráv; 

 

Hlavní cíl projektu (3) 



Jedná se o projekt/záměr s 

takovým územním dopadem, aby 

bylo vhodné jej posuzovat?

Jak velký územní dopad lze u 

daného projektu očekávat?

Projekt bude hodnocen 

standardní cestou jako je FS, 

nebo CBA

NE

Ano

Hodnocení na úrovni projektů se 

středním dopadem

Metodika A

Hodnocení na úrovni projektů s 

významným dopadem

Metodika B

Hodnocení na úrovni projektů se 

zásadním dopadem

Metodika C

Střední dopad

Významný dopad

Zásadní dopad

1. kolo 

hodnocení

2. kolo 

hodnocení



Štěpán 

Výzkumné projekty, představení metodiky 

Efekty územně determinovaných projektů  



 

 

 

Strategický rámec hospodářské 

restrukturalizace ÚST, MSK a KV kraje 

 

 

 

 

 

 



Strategický rámec hospodářské restrukturalizace ÚST, 

MSK a KV kraje 

 
Struktura dokumentu 



Tvorba dokumentu a průběh schvalování 

• 29. únoru 2016 - Vstupní analýze Strategie restrukturalizace 

• 12. dubna 2016 - odsouhlasena tvorba Strategického rámce hospodářské 
restrukturalizace ÚST, MSK a KVK kraje 

• 07/2016i - předložen návrh Strategického rámce 

• souběžně s přípravou Strategického rámce byl připraven také návrh 
Implementačního a organizačního rámce 

• 2. pol. října 2016 prošel Strategický rámec vnitřním připomínkovým řízením na 
MMR 

• Oslovené instituce mohou své připomínky vznášet  
do 11. listopadu t.r 

 



Implementace 



 

 

 

European Week of Regions and Cities, 

LEED forum OECD 

 

 

 

 

 

 



Informace European Week of Regions and Cities  

LEED Forum OECD  

 
 Workshop k partnerství v rámci Urbánní agendy EU – Kvalita 

ovzduší (vede Nizozemí, člen MMR, MŽP, Ostrava)  

 - Akční plán 4 aktivity 

1 -  modelování městských specifických situací  

2 – mapování regulatorních nástrojů a financování  

3 – dobrá praxe pro oblast ovzduší 

4 – metodika pro města při tvorbě AP kvality ovzduší  

 - Související další projekty DG Rereach (CLAiR-CITY, iSCAPE, 

 ICARUS);  

http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/air-quality/  

 ČR povede s Karlsruhe od 2017 partnerství  k mobilitě    

- Udržitelná a efektivní městská mobilita ( veř. doprava, „soft“ mobilita, 

dostupnost 

http://claircity.eu/
http://claircity.eu/
http://claircity.eu/
https://www.tcd.ie/news_events/articles/engineers-to-improve-air-quality-in-european-cities-with-living-labs/6383.VvE37RIrKRs
http://icarus2020.eu/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/air-quality/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/air-quality/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/air-quality/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/air-quality/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/air-quality/


Informace European Week of Regions and Cities  

LEED Forum OECD  

 
 Role regionů a měst v přechodu do cirkulární ekonomiky 

 Region Centro (Portugalsko) – na základě RIS 3 – strategie regionu 

 Střední Dánsko – inovativní přístup v testování  

 Publikace EK pro zapojení malých a středních podniků 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs 

 

  LEED Forum 

 Duben 2017, Praha 

 Cca 300 účastníků  

 Témata projednávaná s OECD:  

 Aktivní politika zaměstnanosti – Pakty zaměstnanosti – RAP 

 Inkluzivní podnikání 

 Role měst při tvorbě pracovních míst Průmysl 4.0/Společnost 4.0 

 Role lokálních aktérů (NNO, MSP) 
 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/regional-policies_cs


 

 

 

 

Zásady urbánní politiky - aktualizace 

 

 

 

 

 

 



• rámcový dokument, který má za cíl  

(1) koordinovat přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst,  

(2) navrhnout směry a aktivity napomáhající k jejich udržitelnému rozvoji  

(3) s ohledem na význam měst pro rozvoj ČR motivovat i soukromý a 

neziskový sektor k jejich podpoře.  

Zásady urbánní politiky byly schváleny usnesením vlády č. 342 ze dne 

10. května 2010.  

Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo v urbánní politice 

k mnoha změnám (např. v souvislosti s novým programovým obdobím a 

zahájením čerpání prostřednictví integrovaných nástrojů), je nezbytné, 

aby dokument prošel celkovou aktualizací. Vládě ČR bude aktualizace 

předložena do 30. 6. 2017. 

 

Zásad urbánní politiky - aktualizace 



1) Komu bude dokument určen? 

Dokument bude určen organizačním složkám státu a jako dokument doporučujícího 
charakteru bude určen orgánům územní samosprávy. 

2) K čemu bude dokument sloužit? 

Dokument bude sloužit především jako rámec pro směřování národních strategií a také 
pro směřování mezinárodních agend týkajících se urbánního rozvoje, jako je např. 
Městská agenda pro EU nebo Habitat III. Zároveň bude sloužit jako vodítko pro orgány 
územních samospráv při zpracování jejich strategických a územně-plánovacích 
dokumentů.  

3) Jaká by měla být hlavní sdělovaná myšlenka dokumentu? 

Dokument bude prosazovat především následující principy: 

• integrované plánování, 

• nezávislost měst na dotačních prostředcích ESI fondů po roce 2021, 

• spolupráce aktérů v území. 

 

Základní otázky 

 



4) Jaká bude platnost dokumentu? 

Dokument bude zpracován na období 2017 - 2023. 

5) Kdo všechno by se měl na jeho zpracování podílet? 

Na zpracování se budou podílet mimo jiné: MMR (Odbor územního plánování, Odbor Dohody o 
partnerství, evaluací a strategií), pracovní skupina pro tvorbu Akčního plánu Strategie regionálního 
rozvoje ČR, SMO CŘ, SMS ČR, Asociace krajů, NS MAS, vybraní zástupci měst (nominace přes SMO 
ČR) + případně akademičtí experti. 

Dále budou moci zástupci územních samospráv připomínkovat dokument prostřednictvím Databáze 
strategií.  

6) Jaká bude jeho závaznost? 

Dokument bude mít doporučující charakter.  

 



• Min. 3 setkání se členy pracovní skupiny pro Zásady urbánní politiky 
(zástupci MMR a měst) – první v listopadu (k plánu aktualizace a dílčí 
aktualizaci analytické části), druhá před připomínkovým řízením, třetí po 
obdržení připomínek v rámci MPŘ, 

• Zapojení externích odborníků k oponentuře – březen 2017, 

• Zpracování draftu dokumentu – do konce dubna 2017, 

• Vnitřní připomínkové řízení MMR a mezirezortní připomínkové řízení + 
možnost zajištění veřejné konzultace prostřednictvím Databáze strategií 
(jako ČR 2030) – květen 2017, 

• Předložení dokumentu ke schválení vládě ČR: konec června 2017. 

 

Plán činnosti 



 

 

 

Strategické projekty MMR 
Pavla Žáčková 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Národní dotační tituly MMR 
Zdeněk Opravil 

 

 

 

 

 

 


