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1. Úvod 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (dále „SRR“) byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 

15. května 2013 č. 344. Dokument zahrnuje podrobnou analýzu regionálních rozdílů v ČR (především 

na úrovni obcí s rozšířenou působností), jejíž závěry se odrážejí v návrzích cílů, priorit a konkrétních 

opatření definovaných pro potřeby regionálního rozvoje. Hlavním cílem SRR ČR je přispět  

k naplňování identifikovaných rozvojových priorit. SRR zabezpečuje také provázanost národní 

regionální strategie s regionální politikou EU a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími 

rozvoj území. Součástí SRR je Akční plán, jehož cílem je rozpracování a konkretizace jednotlivých 

aktivit SRR ČR, který zároveň reaguje na aktuální potřeby regionálního rozvoje ČR. Akční plán je 

naplňován jak finančními, tak i nefinančními nástroji. 

SRR je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje, za niž ze zákona  

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon  

o regionálním rozvoji“), odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj (dále „MMR“). SRR je nástrojem 

realizace regionální politiky, jedné z významných politik ČR, a koordinace působení ostatních 

veřejných politik na regionální rozvoj. Hlavní myšlenkou regionální politiky je dle „zákona  

o regionálním rozvoji“ zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území ČR se zřetelem na kvalitu života  

a životní prostředí, přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního 

potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů. V současné době je 

regionální politika ČR úzce provázána s politikou hospodářské a sociální soudržnosti EU (Kohezní 

politika). V menší míře už je provázaná s národními dotačními tituly ministerských resortů, popřípadě 

jinými finančními nástroji. 

Jelikož dokument svým obsahem vychází z řady zpráv a hodnotících dokumentů z národní  

ale i regionální úrovně (např. Zprávy o vyhodnocení pokroku integrovaných nástrojů, Zpráva o plnění 

územní dimenze za rok 2016, Zprávy o hodnocení plnění regionálních akčních plánů, Výroční zprávy 

Regionálních stálých konferencí až po Monitorovací zprávu Akčního plánu realizace Strategie 

regionálního rozvoje 2015-2016), které měly být podle harmonogramu tvorby zpracovány až  

v prvním kvartálu roku 2017, nebylo možné předložit Zprávu o uplatňování Strategie regionálního 

rozvoje ČR podle usnesení vlády ČR 344 ze dne 15. května 2013 č. 344 do 31. 12. 2016. Na základě 

povahy materiálu musel dokument zohlednit veškeré zpracované dokumenty z národní a regionální 

úrovně, jejichž výstupy bylo nutné do dokumentu zapracovat, aby měl dokument vypovídající 

hodnotu. To byl hlavní důvod odkladu a předložení materiálu na jednání vlády ČR do 30. 6. 2017.  
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2. Cíl 

Hlavním cílem „Zprávy o uplatňování Strategie regionálního rozvoje“ (dále „zpráva“), je vyhodnocení 

uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020. 

Dílčími cíli zprávy, které vycházejí ze „zákona o regionálním rozvoji“, jsou: 

 posouzení vlivu strategií rozvoje územních obvodů jednotlivých krajů a koncepčních 

dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením na uplatňování Strategie regionálního 

rozvoje (kap. 4), 

 vyhodnocení účinnosti implementace SRR ČR 2014-2020 (kap. 5), 

 návrhy na aktualizaci SRR ČR 2014-2020 a jejich zdůvodnění, popř. návrh a důvody  

ke zpracování nové SRR ČR (kap. 6), 

 návrh opatření, která je nutno provést při podpoře regionálního rozvoje v působnosti 

dotčených ústředních správních úřadů, a návrh doporučení pro podporu regionálního rozvoje 

v působnosti krajů (kap. 7), 

 vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s uvedením, zda nebyly zjištěny 

nepředpokládané negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, spolu s návrhy  

na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci (kap. 5). 

 

3. Metodika, postup zpracování, dostupnost dat 

Struktura dokumentu vychází z postupu „Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje“ 

stanovená § 9 „zákona o regionálním rozvoji“, ve znění pozdějších předpisů. MMR zpracovává 

„zprávu“ ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními úřady a kraji v polovině 

programového období Evropské unie. Při zpracování dokumentu byla brána v potaz celá řada 

kvalitativních  

a kvantitativních zdrojů, které jsou veřejně dostupné. Z důvodu použití různých metodických postupů 

a zdrojů dat je konkrétní metodický postup, vč. použití dat, popsán u každé kapitoly. 

Kap. 4 Posouzení vlivů koncepčních dokumentů na naplňování Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2014-2020 

Při zjišťování souladu priorit SRR ČR 2014-2020 s intervencemi kohezní politiky byly analyzovány 

základní zdrojové dokumenty MMR jako Dohoda o partnerství (MMR, 2016a), Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2014-2020 (MMR, 2013), národní operační programy a dokumenty Evropské komise o ESI 

fondech (Evropská komise 2010, 2015). 

Na základě obsahu jednotlivých priorit a opatření v SRR ČR 2014-2020 byly ve spolupráci s resorty 

ministerstev vytipovány základní koncepční dokumenty veřejné správy s celostátním zaměřením, 

které mají vliv na uplatňování SRR ČR 2014-2020. Na základě tematického obsahu jednotlivých 

koncepčních dokumentů veřejné správy byly doplněny tematické provazby na opatření SRR ČR  

2014-2020. Hodnocení provazby probíhalo na základě analýzy koncepčních dokumentů ve spolupráci 

s příslušnými resorty. 
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Hodnocení vlivu strategií rozvoje územních obvodů krajů se SRR ČR 2014-2020 bylo založeno  

na využití hodnocení významu aktivit „Akčního plánu SRR ČR“. Hodnocení významu aktivit Akčního 

plánu SRR ČR vychází z metodického postupu „Postup při zpracování Regionálního akčního plánu  

2017-2018“, který byl krajům zaslán v květnu 2016 a podle kterého byly k 30. 9. 2016 aktualizovány 

regionální akční plány1 (dále „RAP“). Hodnocení významu aktivit „Akčního plánu SRR“ z hlediska 

jednotlivých krajů bylo provedeno na škále 0-5 (0 označuje nejméně významnou aktivitu). Tento 

způsob vyhodnocení provázanosti strategií územních obvodů krajů se SRR ČR  

2014-2020 považujeme za nejrelevantnější protože: 

 prioritizace krajských aktivit je přímo navázána na Akční plán SRR a vychází z jednoho 

metodického základu, který byl pro všechny kraje jednotný, 

 u krajských aktivit, které byly hodnoceny škálou 4 a 5, byl zároveň uveden stručný popis 

vysvětlující komentář u každé aktivity, 

 prioritizace byla také v některých krajích odrazem expertního názoru členů Sekretariátu RSK. 

Na základě provazby krajských priorit na aktivity Akčního plánu SRR můžeme následně zhodnotit, 

která opatření SRR ČR 2014-2020 byla nejvíce a nejméně podporovaná strategiemi rozvoje územních 

obvodů krajů na základě hodnocení významu aktivit Akčního plánu SRR.  

Kap. 5 Vyhodnocení účinnosti implementace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

Kap. 5.1 Naplňování opatření Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

Kap. 5.2 Vyhodnocení plnění územní dimenze 

Kap. 5.3 Vyhodnocení pokroku integrovaných nástrojů 

Pro vyhodnocení účinnosti implementace SRR ČR 2014-2020 byly analyzovány a vyhodnocovány 

dokumenty MMR, zejména „Monitorovací zpráva Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 

2015-2016“ (MMR, 2017), „Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016“ (MMR, 

2015a), „Zprávy o uplatňování územní dimenze“ za roky 2015 a 2016 (MMR, 2017, 2016), vč. „Zpráv  

o pokroku integrovaných nástrojů“  - ITI, IPRÚ a CLLD (MMR, 2017c, d, e).  

Kap. 5.4  Hodnocení vývoje regionálních rozdílů ČR 

Hodnocení vývoje regionálních rozdílů je založeno na studii od autorů Květoň, Netrdová (2017), 

akademických pracovníků Univerzity Karlovy v Praze. Cílem studie bylo hodnocení vývoje 

regionálních rozdílů ve třech základních prioritních oblastech rozvoje SRR ČR 2014-2020 

(ekonomická, sociálně-demografická a environmentální oblast). Metodologický postup, výběr 

indikátorů a použité metody pro hodnocení vývoje regionálních rozdílů ČR jsou popsány v Příloze 1. 

 

 

                                                           
1
 struktura RAP vychází ze stejné struktury jako Akční plán SRR ČR 
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4. Posouzení vlivu strategií rozvoje územních obvodů jednotlivých 

krajů a koncepčních dokumentů veřejné správy s celostátním 

uplatňováním na naplňování Strategie regionálního rozvoje  

4.1 Porovnání souladu priorit SRR ČR 2014-2020 s intervencemi kohezní 

politiky EU  

Základní evropské cíle jsou stanoveny ve strategii „EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní  

a udržitelný růst podporující začlenění“ (dále „EVROPA 2020“) (Evropská komise 2010). Cílem ESI 

fondů je poskytovat podporu pro naplňování strategie, vč. úkolů vymezených pro jednotlivé fondy 

(hospodářská, sociální a územní soudržnost). Zadání pro ESI fondy je definováno ve Smlouvách  

o fungování EU, ale reformy evropských politik pro období 2014-2020 se odvozují ze strategie 

„EVROPA 2020“. Reforma u politiky soudržnosti v období 2014-2020 vedla k redukci základních cílů 

oproti období 2007-2013. Mezi základní cíle patří: 

 Investice pro růst a zaměstnanost (určen pro všechny typy regionů: více rozvinuté, 

přechodové, méně rozvinuté; financován je z  EFRR, ESF a FS) 

 Evropská územní spolupráce (financován je z EFRR) 

 

Za účelem zacílení investic pro naplňování strategie „EVROPA 2020“ bylo v čl. 9 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definováno 11 tematických cílů (dále „TC“). K plnění TC 

přispívají rovněž i další nástroje EU a členské státy jsou vyzývány k podpoře synergií a účinné 

koordinaci všech dostupných nástrojů na evropské, národní i regionální úrovni. Díky tomu, že po 

členských státech se požaduje sestavení a provádění strategických plánů, které pokrývají pět ESI 

fondů, je možné kombinovat prostředky z ESI fondů a další nástroje EU, aby se vzájemně doplňovaly. 

Vymezení priorit územního rozvoje EU v programovém období 2014-2020 jsou součástí  

i strategického dokumentu „Územní agenda EU 2020“ (Evropská komise 2011). V rámci této agendy 

se hovoří o tzv. územní soudržnosti, která je Evropskou unií chápána jako třetí dimenze politiky 

soudržnosti a má sloužit pro lepší zacílení intervencí politiky soudržnosti, coby průřezové rozvojové 

politiky EU. 

Tab. 1 Zařazení tematických cílů mezi cíle strategie „EVROPA 2020“. 

Cíle strategie „EVROPA 2020“ Tematické cíle 

Inteligentní růst  
(rozvoj ekonomiky založený 
na znalostech a inovacích) 

1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

2. Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních 
technologií 

3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví 
zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví rybářství a akvakultury  
(v případě ENRF) 

 
Udržitelný růst  

(podpora ekonomiky, která 
šetří zdroje, je zelenější  

a konkurenceschopnější) 

4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 

5. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

6. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání 
zdrojů 

7. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 
infrastrukturách 

Růst podporující začlenění 8. Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility 
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(rozvíjení ekonomiky  
a vysokou mírou 

zaměstnanosti, která přispívá 
k sociální a územní 

soudržnosti) 

pracovních sil 

9. Podpora sociálního začleňování, boj proti chudobě a jakékoliv 
diskriminaci 

10. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku  
k získávání dovedností a do celoživotního učení 

11. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných 
stran a přispívání k účinné veřejné správě 

Zdroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. 

Strategie „EVROPA 2020“ je hlavním dokumentem určujícím směry a priority EU do roku 2020. 

Jednotlivé členské země EU zohledňují tyto směry ve svých strategických dokumentech. V případě ČR 

se jedná o „Národní program reforem ČR“ (Úřad vlády ČR 2014, 2015, 2016), v němž je reflektován 

příspěvek intervencí politiky soudržnosti v ČR k naplňování cílů strategie „EVROPA 2020“, a který je 

ve shodě s dalšími národními strategickými dokumenty (např. SRR ČR 2014-2020). 

Tab. 2 Vazba priorit SRR ČR 2014-2020 na strategii „EVROPA 2020“. 

Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020.  
Pozn. X – slabá vazba, XX – střední vazba, XXX – silná vazba 

 

Každá z priorit SRR ČR 2014-2020 má různě silnou vazbu na priority a iniciativy strategie „EVROPA 

2020“. Výjimkou jsou priority v environmentální udržitelnosti, protože v SRR ČR 2014-2020 mají 

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  
ČR 2014-2020 

PRIORITY A INICIATIVY STRATEGIE „EVROPA 2020“ 

Inteligentní  
růst 

Udržitelný růst 
Růst podporující 

začlenění 

TC 1, 2, 3 TC 4, 5, 6, 7 TC 8, 9, 10, 11 

PRIORITNÍ 
OBLASTI 

PRIORITY 
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 c
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ě

 

Regionální 
konkurence
-schopnost 

P. 1 Využití potenciálu rozvojových 
území 

XXX XX X   XXX  

P. 2 Rozvoj klíčové infrastruktury 
nadregionálního významu 

X  X XXX    

Územní 
soudržnost 

P. 3 Zkvalitnění sociálního prostředí 
rozvojových území 

 XXX    XX XXX 

P. 4 Vyvážený rozvoj 
stabilizovaných území 

X   X  X XX 

P. 5 Oživení periferních území   X  X XX XX 

Environ-
mentální 

udržitelnost 

P. 6 Ochrana a udržitelné využívání 
zdrojů v regionech 

X   XX XX   

P. 7 Ochrana přírody a krajiny, 
kvalitní a bezpečné prostředí pro 

život 
   X    

Veřejná 
správa a 

spolupráce 

P. 8 Zkvalitnění institucionálního 
rámce pro rozvoj regionů 

  XXX  X   

P. 9 Podpora spolupráce na místní  
a regionální úrovni     X  X 
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odlišný charakter než ve strategii „EVROPA 2020“. V evropském dokumentu je charakter iniciativ 

v rámci environmentálně zaměřené priority „Udržitelný růst“ výrazně provázán na ekonomické cíle,  

a to na úkor preventivních environmentálních opatření bez přímých vazeb na ekonomiku.  

Při přípravě programového období 2014-2020 se ČR přihlásila k principu tematické koncentrace. Do 

své Dohody o partnerství ČR zahrnula všechny tematické cíle.  Z hlediska tematického zaměření se 

SRR ČR 2014-2020 nevěnuje celé škále uvedených tematických cílů, ale pouze těm, které jsou 

relevantní z hlediska dalšího rozvoje v podmínkách ČR. Zároveň všechny tematické cíle jsou 

naplňovány více prioritami SRR ČR 2014-2020.  

 

Jednotlivé národní operační programy v programovém období 2014-2020 byly vymezeny  

v návaznosti na osm tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují 

„převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. 

Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci 

měst a obcí, a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování 

potřeb ze strany partnerů. Provazba mezi národními operačními programy a prioritami a opatřeními 

SRR ČR 2014-2020 vychází z obsahové náplně programů a jednotlivých opatření SRR ČR 2014-2020. 

Průnik priorit a opatření SRR ČR 2014-2020 a národních operačních programů je znázorněn v příloze 

(příloha 2). 

 

4.2 Posouzení vlivu koncepčních dokumentů veřejné správy s celostátním 

zaměřením na uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

Koncepční dokumenty veřejné správy s celostátní působností jsou základními pilíři jednotlivých 

resortů pro naplňování tematických strategií, ale i Dohody o partnerství a operačních programů ESI 

fondů. V současné době lze naplňování strategických cílů jednotlivých koncepčních dokumentů 

veřejné správy poměrně těžko hodnotit, vč. hodnocení měření výkonu veřejné správy, jelikož v řadě 

institucí systém strategického řízení není doposud zaveden (Ministerstvo vnitra 2016).  

Z důvodu chybějících dat o skutečném naplňování strategických cílů byla pro účely posouzení vlivu 

zjišťována pouze tematická provazba jednotlivých koncepčních dokumentů veřejné správy 

s definovanými opatřeními SRR ČR 2014-2020 (příloha 3). Tematická provazba na opatření SRR ČR 

2014-2020 vyplývá z obsahového zaměření koncepčního dokumentu veřejné správy (např. zaměření 

na oblast životního prostředí, dopravy, výzkum, vývoj, inovace, veřejná správa, podpora podnikání  

a trh práce až po dostupnost sociálních a zdravotních služeb).  

Na základě provedené analýzy byly vytipovány některé koncepční dokumenty, kde se provazba váže 

pouze na jedno opatření SRR ČR 2014-2020 (např. „Koncepce státní podpory sportu“) nebo provazba 

jde napříč několika opatřeními SRR ČR 2014-2020, což je většina z koncepčních dokumentů veřejné 

správy s celostátním působením. Jsou i koncepční dokumenty, jejichž provazba jde napříč všemi 

opatřeními SRR ČR 2014-2020 (např. „Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR“, „Národní program 

reforem 2015“).  
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4.3 Posouzení vlivu strategií rozvoje územních obvodů krajů na uplatňování 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

Z hlediska naplňování SRR ČR 2014-2020 se strategie rozvoje územních obvodů krajů primárně 

zaměřují na Prioritní oblasti (dále „PO“) 1 Regionální konkurenceschopnost a PO 2 Územní 

soudržnost.  

PO 1 Regionální konkurenceschopnost 

Z hlediska PO 1 je prioritou krajských strategií využití potenciálu rozvojových území. Jedna z podpor 

je směřována do oblastí transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem. Jedná se  

o podporu podnikatelských inkubátorů, inovačních center a inovací až po VaV centra. Soubor 

opatření je do oblastí VaV úzce propojen i s podporou a rozvojem univerzit a výzkumných pracovišť, 

které jsou hlavním hybatelem na poli VaV. Kromě podpory univerzit v oblasti VaV je podpora také 

zaměřena na zvyšování kvality výuky, vč. zlepšování podmínek a vybavení pro rozvoj studentů  

na školách.  

Další významnou oblastí, kam směřuje podpora, je opatření v oblasti adaptability trhu práce. 

Opatření je úzce provázáno se zvýšením flexibility a zefektivněním vzdělávací soustavy tak, aby 

korespondovala s předpokládaným demografickým vývojem a v předstihu reagovala na oborovou 

strukturu SŠ, VOŠ a VŠ poptávanou regionálními trhy práce. Opatření také směřuje na podporu 

zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy, odborného vzdělávání a motivace žáků, podporována 

je také spolupráce institucí (ÚP, školy, města, podnikatelská sféra), kariérní poradenství vč. opatření 

podporující pružnost pracovních trhů a integrace trhů práce.  

V rámci PO 1 je důležitá podpora rozvoje klíčové infrastruktury, která primárně směřuje do rozvoje 

silniční a železniční infrastruktury. Jedná se o spolupráci na realizaci významných projektů na 

silnicích I. třídy v regionech, které jsou plánovány z důvodu bezpečnosti nebo plynulosti silničního 

provozu (realizace obchvatů, přeložek apod.). Opatření jsou také směřována na podporu stávajících 

nebo nových vlakových spojení pro zajištění dopravní obslužnosti regionů, kterou lidé využívají při 

cestách za prací, do škol a za službami.  

 

Prioritní oblast 2 Územní soudržnost 

U PO 2 Územní soudržnost jsou nejvíce naplňována opatření, která se zaměřují na zkvalitnění 

sociálního prostředí rozvojových území. Zejména se jedná o podporu integrace sociálně 

vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva prostřednictvím vzdělávání, 

volnočasových aktivit, vytváření pracovních míst až po rozvoj sociálního podnikání ve městech  

i na venkově. Druhou skupinou podpory v rámci zkvalitňování sociálního prostředí je zvyšování 

kvality a vybavenosti veřejnými službami. Opatření se soustředí na zlepšení vybavenosti území 

službami v oblasti zdravotnictví, sociální péče a optimálně dimenzované sítě škol při zohlednění 

demografické trendů ve věkové struktuře obyvatelstva a na budoucí potřeby společnosti za účelem 

zajištění zvýšení kvality života. 

Druhou nejvíce podporovou oblastí v rámci PO 2 Územní soudržnost je oblast vnitřní a vnější 

dopravní obslužnosti regionů a podpora inovací v podnikání. V rámci obslužnosti se jedná o zajištění 



10 
 

odpovídající veřejné dopravy spojující území regionů s regionálními centry, dále se jedná  

o zkvalitňování silnic II. a III. třídy, místních komunikací a cyklostezek až po zajištění nezbytné 

dostupnosti a kapacity technické infrastruktury pro další rozvoj území regionů. Podpora inovací 

v podnikání je zaměřena na vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků, 

usnadnění vstupu lidí do podnikání, zvyšování technologické úrovně firem pořízením moderních 

strojů a zařízení, know-how, licencí, inovací. Jedná se obecně o podporu konceptu místní ekonomiky, 

sociálního podnikání až po všechny formy udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na místní 

potenciál. 

Tab. 3, 4 Nejvíce a nejméně podporovaná opatření SRR ČR 2014-2020 na základě hodnocení významu aktivit 

Akčního plánu SRR všemi kraji.
2
 

Nejvíce podporovaná opatření 

1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem 

1.5 Adaptabilita trhu práce 

4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

2.1 Modernizace silniční infrastruktury 

4.3 Podpora inovací v podnikání 

2.2 Modernizace železniční sítě 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami 

5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky 

3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatel 

1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných pracovišť 

 

Nejméně podporovaná opatření 

3.3 Podpora bydlení jako nástroj sociální soudržnosti 

7.3 Obnova území po vzniku živelných pohrom 

9.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce 

1.3 Podpora integrace dopravních systémů 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb 

8.3 Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy 

6.2 Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití 

6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a krajinu 

5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území po bývalé těžbě ner. surovin 

Zdroj: RAP 2015-2016. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Jedná o hodnocení důležitosti po další rozvoj regionu, tedy o opatření, kde kraje cítí nejvyšší možnost investic do budoucího zlepšení. 
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5. Vyhodnocení účinnosti implementace Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2014-2020  

5.1 Naplňování opatření Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020  

Následující podkapitola hodnotí, jakým způsobem byla naplňována jednotlivá opatření a priority SRR 

ČR 2014-2020 ve sledovaném období 2014-2016 jak z národní, tak i krajské úrovně. Každé opatření  

a prioritní oblast jsou doplněny vyhodnocením příslušných indikátorů. 

Tab. 5 Naplňování opatření Strategie regionálního rozvoje ČR v letech 2014-2016 – Prioritní oblast 1. 

O
p

at
ře

n
í S

R
R

 

Č
R

 2
0

1
4

-2
0

2
0

 

Naplňování opatření  

Prioritní oblast 1: Regionální konkurenceschopnost 

Priorita 1 Využití potenciálů rozvojových území 

Opatření 1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem 
Národní úroveň 
V rámci OP PIK, PO 1, SpC 1.2 došlo k vyhlášení výzev, které se zaměřily na podporu: spolupráce-
klastry, spolupráce-technologické platformy, služby infrastruktury, spolupráce-klastry (kolektivní 
výzkum). 
 
Byly také vyhlášeny výzvy v rámci OP VVV, např. Smart akcelerátor, Budování expertních kapacit-
transfer technologií nebo v rámci programu podpory aplikovaného výzkumu TAČR v programech 
EPSILON, OMEGA, DELTA nebo MPO v programu TRIO. 
 
MŠMT podporovalo prostřednictvím svých dotačních titulů bilaterální a multilaterální spolupráci 
v oblasti VaV. Takto byly podporovány například společné česko-izraelské projekty základního, 
průmyslového a experimentálního vývoje nebo projekty česko-bavorské spolupráce základního  
a průmyslového výzkumu s cílem další účasti v projektech EU (zejména HORIZON 2020). Specifická 
podpora byla směřována i na rozvoj a udržitelnost projektů nových evropských center excelence, 
regionálních a dalších typů výzkumných center vybudovaných v ČR v letech 2007-2013/15  
za finanční spoluúčasti EFRR (tzv. „Národní Program udržitelnosti I“ a „II“).   
 
Krajská úroveň 
Některé kraje poskytovaly dotace na inovační vouchery. Dotace byla poskytována podnikatelským 
subjektům, které je mohly použít na pořízení služeb ze strany výzkumné organizace. V některých 
krajích byla zřízena inovační centra (např. Ústecký nebo Středočeský kraj).  
 
Indikátory 
Podnikové výdaje na VaV v podnikatelském sektoru 
jako % HDP - regiony ČR (mimo hl. m. Praha) 

0,74 % (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Výdaje podnikatelského sektoru na provádění VaV  
ve vládním a vysokoškolském sektoru jako % 
celkových výdajů na provádění VaV v těchto 
sektorech 

6,59 % (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 
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Národní úroveň 
V rámci opatření byl vyhlášen dotační program „Podpora nadaných žáků základních a středních 
škol“, který umožnoval hradit příjemcům z řad NNO, VŠ, výzkumných ústavů, nové formy práce  
s nadanou mládeží zejména v technických a přírodovědných oborech. Každý rok se také vyhlašuje 
rozvojový a dotační program „Podpora soutěží a přehlídek“. 
 
V rámci OP PIK, PO 1, SpC 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“ došlo k vydání rozhodnutí  
o poskytnutí dotace u 481 projektů v programech: „Inovace“, „Potenciál“, „Aplikace“, Národní 
program „TRIO“, „EPSILON“, „OMEGA“, „DELTA“. 
 
Výzkumné organizace byly systematicky podporovány prostřednictvím dotačního titulu MŠMT 
zaměřeného na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. 
MŠMT rovněž dotačně podporovalo specifický vysokoškolský výzkum, tj. podpora výzkumu, vývoje  
a inovací prováděného studenty vysokých škol při uskutečňování akreditovaných studijních 
programů. ŘO OP VVV na podporu opatření 1.2 vyhlásil výzvy 02_15_003, 02_15_006 a 02_15_008  
a 02_16_015,  02_16_016, 02_16_017, 02_16_018, 02_16_019, 02_16_013 a 02_16_028. 
 
Krajská úroveň 
Z krajských dotačních titulů byly financovány náklady na pořízení dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku pro VaV účely. Kraje podporovaly také zvyšování kvality ve vybraných 
oborech, mezi nejčastěji podporované obory patří podpora vzdělávání lékařů.   
 
Indikátory 
Počet nově vybudovaných, rozšířených či 
modernizovaných infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Míra úspěšnosti účastníků z ČR v mezinárodních 
výzkumných programech 

20,5 % (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 1.3 Podpora integrace dopravních systémů 
Národní úroveň 
Podpora hromadné dopravy ve městech byla realizována prostřednictvím OP D, SpC 1.4 „Vytvoření 
podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci.“ a SpC 2.1 
„Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy 
prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně 
rozvoje systémů ITS“. Městská hromadná doprava je ve značné míře podporována prostřednictvím 
městských integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ. Infrastruktura pro dopravu v klidu je v gesci místních 
samospráv. Problematika je také řešena prostřednictvím integrovaných strategií a „Plánů udržitelné 
městské mobility“.  
 
Nemotorová doprava byla podpořena prostřednictvím výzvy č. 18 IROP, z níž bylo možné financovat 
rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce 
se společným a odděleným provozem a chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací. 
Prostřednictvím programu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále „SFDI“) bylo rovněž možné 
financovat výstavbu a opravy cyklistických stezek. Logistická centra byla řešena v rámci OP D, SpC 
1.3 „Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy“. 
 
Krajská úroveň 
Většina krajů (11 ze 13) provozuje integrovaný dopravní systém (dále „IDS“). Problematika IDS je 
řešena také prostřednictvím „Plánů udržitelné městské mobility“. Kraje také podporovaly 
rekonstrukci a výstavbu chodníků prostřednictvím krajských „Programů obnovy venkova“. Některé 
kraje mají vytvořeny specifické dotační tituly na podporu cyklistiky a cyklodopravy.  
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Indikátory 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 

0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 

Národní úroveň 
Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury je chápáno v širším kontextu jako doplnění chybějící dopravní, 
technické infrastruktury a podnikatelské infrastruktury, infrastruktury pro cestovní ruch a řešení 
veřejných prostranství a zeleně a revitalizace zanedbaných částí města. Vzhledem k takto širokému 
pojetí bylo opatření naplňováno několika resorty.   
 
V oblasti dopravní infrastruktury došlo během let 2015 a 2016 k zásadnímu posunu v modernizaci  
a realizaci nových úseků silniční a dálniční infrastruktury na území ČR. Jednalo se o pokračující 
modernizaci dálnice D1, dostavbu celého tahu dálnice D8, uvedení do provozu stavby D6 Lubenec – 
Bošov a stavby D35 Sedlice – Opatovice. Došlo také k zahájení významných staveb, úseky D3  
(D3 0309/III Borek – Úsilné; D3 0309/I Bošilec – Ševětín; D3 0309/II Ševětín – Borek), dálniční úsek 
D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves a D4 Skalka – II/118. Projekty jsou financovány prostřednictvím  
OP D, SpC 2.1 „Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční 
dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T 
včetně rozvoje systémů ITS“ a SpC 3.1 „Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů 
dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T.“ Na silnicích I. třídy se budují obchvaty  
a dochází ke snaze homogenizace této sítě s důrazem na plnění priorit dle dopravních sektorových 
strategií.  
 
Technická infrastruktura byla podporována prostřednictvím „Národního programu životního 
prostředí“ (dále „NPŽP“), v němž byla v roce 2016 vyhlášena výzva č. 8/2016 zaměřená na průzkum, 
navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatel pitnou vodou  
z podzemních zdrojů. V rámci OP ŽP byly do 31. 12. 2016 vyhlášeny 3 výzvy z PO 1 zaměřené  
na vodohospodářskou infrastrukturu.  
 
Podnikatelská infrastruktura byla podporována prostřednictvím programu „Nemovitosti“ OP PIK, 
kde byly vyhlášeny dvě výzvy pro doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury. 
 
Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch je z prostředků MMR financován prostřednictvím národních 
dotačních titulů. Ve sledovaném období dobíhal „Národní program podpory cestovního ruchu“ (dále 
„NPPCR“) – „Podprogram Cestování dostupné všem“ a současně byl navržen a schválen nový 
národní dotační titul – „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“ (dále „NPPCRR“), 
který se skládá ze dvou podprogramů: „Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu“ a „Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu“. V rámci NPPCR – 
„Podprogram Cestování dostupné všem“ byly v roce 2015 vyhlášeny celkem dvě výzvy a v roce 2016 
proběhla jedna výzva, závěrečná.  
 
Opatření na zakládání či obnovu sídelní zeleně bylo možné v letech 2015-2016 podpořit z OP ŽP 
2007-2013, PO 6, oblasti podpory 6.5 (66. výzva) a OP ŽP 2014-2020, PO 4, SpC 4.4  
(15., 30., 33. výzva). V rámci NPŽP byly vyhlášeny pravidelné výzvy pro obce oceněné titulem 
„Zelená stuha“ nebo „Zelená stuha ČR“, které podporují zlepšení funkčního stavu zeleně na území 
obce. Na přelomu roku 2014 a 2015 byla vyhlášena 2. výzva „Programu podpory sídelní zeleně“ 
(Státního fond životního prostředí, dále „SFŽP“). 
 
Krajská úroveň 
Kraje plnily svou roli za údržbu silnic II. a III. třídy. Pro tyto účely každoročně přispívá krajům SFDI. 
Klíčovým zdrojem pro rozvoj dopravní infrastruktury nejvýznamnějších krajských silnic je od roku 
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2015 IROP, SC 1.1. Kraje prostřednictvím svých dotačních titulů finančně podporovaly rozvoj 
optických sítí i podporu vodohospodářské infrastruktury, např. čistírny odpadních vod (dále „ČOV“). 
Kraje se aktivně zapojovaly do lákání investorů do jednotlivých průmyslových zón, a to často 
prostřednictvím specializovaných center průmyslových zón. Některé kraje také spravují vlastní 
databáze brownfieldů.  
Kraje podporovaly cestovní ruch prostřednictvím svých organizací, které byly pro tyto účely 
založeny, např. centrály cestovního ruchu, destinační agentury apod. Dalším nástrojem byly krajské 
dotační tituly, které byly zaměřeny na podporu zachování kulturního dědictví, podporu marketingu 
cestovního ruchu i na podporu lyžařských běžeckých tras. V rámci krajských dotačních titulů je 
podporována péče o válečné hroby.  
 
Indikátory 
Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut 67 761 km

2 
(dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 1.5 Adaptabilita trhu práce 
Národní úroveň 
MŠMT zřídilo v roce 2014 „Fond na rozvoj kapacit mateřských a základních škol“, z něhož mohou 
žádat o dotaci obce a svazky obcí zřizující MŠ a ZŠ. Od roku 2014 bylo realizováno nebo je v realizaci 
54 akcí MŠ. Dále byly vyhlášeny deset výzev z IROPu, SpC 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ (infrastruktura ve vzdělání). MŠMT zahrnulo 
specializaci Kariérový poradce do novely zákona o pedagogických pracovnících (novela zákona č. 
563/2004 Sb.). Aktualizovány byly také moduly e-learningového vzdělávání „E-Kariéra“  
a zpřístupněny poradenským pracovníkům v portálu „ISA“. V rámci projektu „VIP Kariéra“ byla 
zpracována koncepce informačního systému v oblasti kariérního poradenství 
(www.infoabsolvent.cz). ŘO OP VVV na podporu opatření 1.5 vyhlásil výzvy 02_16_015  
a 02_16_016. 
 
Od 2. pol. roku 2015 MPSV připravovalo projekt „Predikce trhu práce – Kompas“, který řeší 
nastavení systému predikcí v ČR na národní i především pak regionální úrovni. Tyto predikce budou 
velmi důležitým podkladem pro anticipaci dalšího možného vývoje a potřeb (nejen trhu práce) 
souvisejících se 4. průmyslovou revolucí. Predikce budoucích potřeb a trendů trhu práce by pak 
měly být základem pro možnost kvalifikovaných strategických a koncepčních rozhodnutí nejen  
v oblasti politiky zaměstnanosti, ale i v nastavení vzdělávání či regionálního rozvoje. 
 
Zahájeno bylo pilotní ověřování nového nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (dále „APZ“) 
příspěvek na podporu regionální mobility, jehož cílem je motivovat zejména uchazeče  
o zaměstnání v hledání pracovního uplatnění a odstraňovat bariéry v dojížďce do zaměstnání jak na 
regionální, tak zejména lokální úrovni.  
 
Krajská úroveň 
V letech 2015-2016 byly na krajské úrovni vytvářeny KAPy a na obecní úrovni s rozšířenou 
působností MAPy vzdělávání, strategické dokumenty v oblasti SŠ a VOŠ. Kraje prostřednictvím svých 
dotačních titulů podporovaly dofinancování projektů obcí z evropských fondů a státního rozpočtu 
na školskou infrastrukturu a propojení mezi SŠ a zaměstnavateli v regionech. Kraje rovněž 
financovaly inovační vouchery.    
 

Indikátory  
Saldo migrace dle ORP (s důrazem na hospodářské 
problémové regiony) 

-2,1 ‰ (zdroj: ČSÚ) 

Priorita 2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu 

Opatření 2.1 Modernizace silniční infrastruktury 
Národní úroveň 

file://///praha.mmr.cz/dfs/N/odbor52/Oddělení%20522/Agendy/SRR/Zprava_o_uplatnovani_SRR/Text/www.infoabsolvent.cz
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Příprava výstavba a realizace dopravní infrastruktury, která je ve správě státu, probíhá dle 
dokumentu „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“. Během let 2015 a 2016 došlo k posunu  
v modernizaci a realizaci nových úseků silniční a dálniční infrastruktury na území ČR, díky tomu 
došlo ke zkrácení cestovních dob ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení a plynulosti dopravy  
a u realizovaných obchvatů také ke zlepšení životního prostředí v dotčené aglomeraci.  
Jedná se zejména o pokračující modernizaci dálnice D1, dostavbu celého tahu dálnice D8, uvedení 
do provozu stavby D6 Lubenec – Bošov a stavby D35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády.  
V letech 2015 a 2016 došlo především k zahájení významných staveb, jako jsou tři úseky D3  
(D3 0309/III Borek – Úsilné, D3 0309/I Bošilec – Ševětín, D3 0309/II Ševětín – Borek), dálniční úsek 
D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves a D4 Skalka – II/118. Na silnicích I. třídy se budují obchvaty  
a dochází ke snaze homogenizace této sítě s důrazem na plnění priorit dle dopravních sektorových 
strategií. Projekty jsou financovány prostřednictvím OP D, SC 2.1 „Zlepšení propojení center  
a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy  
a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS“ a SC 3.1 
„Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné 
zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic  
I. třídy mimo síť TEN-T“.  
 

Krajská úroveň 
Kraje financovaly modernizaci silnic II. a III. třídy, a to z velké části za podpory IROP a SFDI.  
 
Indikátory 
Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut 67 761 km

2 
(dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 2.2 Modernizace železniční sítě 
Národní úroveň 
Opatření bylo naplňováno pokračující modernizací IV. tranzitního železničního koridoru, díky které 
bylo možné zavedení expresních spojů v relaci Praha – České Budějovice – Linz. Další významnou 
dokončenou stavbou představuje optimalizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly, díky 
které byla dokončena optimalizace koridoru mezi Prahou a Pardubicemi. V současné době dále 
probíhá výstavba modernizace trati Rokycany – Plzeň, díky které dojde k podstatnému zkrácení 
cestovních dob mezi Prahou a Plzní. V nejbližší době se předpokládá zahájení dalších staveb 
modernizujících tratě i uzly, které výrazně přispějí ke zlepšení pozice železniční dopravy v ČR. 
 
Indikátory 
Celková délka nových železničních tratí 0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných železničních tratí 

0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 2.3 Rozšíření a modernizace energetických sítí 
Národní úroveň 
Byla vyhlášena I. výzva programu „Smart grids II“ (přenosová síť) a II. výzva (OP PIK). V letech  
2015-2016 se česká přenosová soustava prodloužila o 273 kilometrů a zároveň bylo modernizované 
vedení v délce 72 km. Také bylo vybudováno 7 nových polí v rozvodnách a 12 zrekonstruovaných 
polí.  
Zároveň byly zahájeny plánované investiční záměry ČEPS v aktualizované PUR ČR, které řeší 
propojení elektrických sítí: E1 - Koridor pro vedení 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice 
ČR/Slovensko (- Povážská Bystrica); E13 - Koridor pro dvojité vedení 400 kV Sokolnice – hranice 
ČR/Rakousko; E16 - Koridor pro dvojité vedení 400 kV Nošovice – Varín (Slovensko) včetně 
souvisejících ploch pro rozšíření elektrické stanice Nošovice. 
 
Indikátory 

Stupeň propojení elektrických sítí 
17 % v roce 2014  
zdroj: MMR (2017a) 
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Vyhodnocení indikátorů Prioritní oblast 1 

Počet nových udělených patentů a dalších práv 
ochrany průmyslového vlastnictví 
(zdroj dat: ČSÚ) 

2014: 906 patentových přihlášek + 1330 zapsaných 
užitných vzorů 
2015: 880 patentových přihlášek + 1295 zapsaných 
užitných vzorů 

Hrubý domácí produkt na obyvatele v PPS 
(zdroj dat: Eurostat; EU = 100) 

2013: 84 
2014: 86  
2015: 87  

Index konkurenceschopnosti (pozice ČR 
v mezinárodním srovnání) 
(zdroj dat: World Economic Forum – The Global 
Competitiveness Report) 

2013-2014: 46. místo 
2014-2015: 37. místo 
2015-2016: 31. místo 
2016-2017: 31. místo 

Čistý disponibilní důchod domácnosti na 1 obyvatele 
(zdroj dat: ČSÚ) 

2013: 198 356 Kč 
2014: 205 007 Kč 
2015: 211 618 Kč 

Zdroj: MMR (2017a): Monitorovací zpráva akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016. 

 

Tab. 6 Naplňování opatření Strategie regionálního rozvoje ČR v letech 2014-2016 – Prioritní oblast 2. 

Prioritní oblast 2: Územní soudržnost 

Priorita 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území 

3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin 
obyvatelstva 
Národní úroveň 
V oblasti zaměstnanosti byl kladen důraz na rozvoj oblasti kariérového poradenství s cílem 
poskytnout dostatek informací a motivovat k nalezení nového profesního uplatnění. Specifické 
vzdělávání pro zaměstnance je podporováno např. v rámci projektu „Povez“ či soutěžních projektů 
financovaných z OP Z. V rámci OP Z byly připravovány výzvy na podporu vzniku a rozvoje sociálních 
podniků. Dále byl připravován projekt „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“, který 
navazuje na předchozí projekt k sociálnímu podnikání. Projekt běžel v letech 2012-2015 
a nastartoval regionální síť konzultantů a expertů na MPSV.  
 
V rámci investiční priority 1.1 OP Z jsou realizovány projekty „Záruky pro mladé v Ústeckém  
a Karlovarském kraji“. V rámci vyhrazeného místa pro odbornou praxi umožňují přijetí 
zaměstnance z cílové skupiny uchazečů o zaměstnání ve věku do 29 let včetně s pracovní 
zkušeností max. do dvou let praxe. Specificky znevýhodněné skupiny (starší osoby, sociálně 
vyloučené osoby) jsou podporovány v rámci regionálních projektů ÚP ČR, které jsou zaměřeny  
na problémové skupiny v daném regionu. Tyto projekty v sobě kombinují poradenské aktivity, 
rekvalifikace a podporu vytváření pracovních míst s dalšími specificky zaměřenými nástroji  
a opatřeními. Znevýhodněné osoby jsou standardně cílovou skupinou nástrojů APZ. 
 
V únoru 2016 byla usnesením vlády č. 134 schválena Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na 
období 2016-2020 a následně v listopadu byl usnesením vlády č. 1067 schválen Akční plán. V osmi 
tematických oblastech „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení“ bylo předloženo celkem 93 
opatření na koncepční řešení sociálního vyloučení.  
 
Na začátku roku 2016 zahájil Odbor pro sociální začleňování (dále „Agentura“) realizaci pětiletého 
IPS Systémové zajištění sociálního začleňování financovaného z ESI fondu, OP Z. V letech 2015  
a 2016 působila Agentura celkem ve 43 lokalitách rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám.  Konzultanti Agentury poskytovali obcím rozsáhlé projektové poradenství  
v OP Z, IROP a OP VVV. V OP Z poskytla Agentura projektové poradenství celkem 109 projektům  
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v hodnotě 594 636 800,98 Kč. V rámci IROP bylo poskytnuto projektové poradenství celkem 39 
projektům v hodnotě přesahující 500 000 000 Kč. 
 
Krajská úroveň 
Kraje prostřednictvím svých dotačních titulů podporovaly například činnosti NNO a obcí v oblasti 
integrace. Finanční podpora byla směřována rovněž na neinvestiční projekty na podporu 
vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin, či na podporu kulturních akcí místního, 
regionálního i nadregionálního významu. Kraje rovněž podporovaly zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, aktivity směřující k sociálnímu začleňování, integraci romských komunit.  
 
Indikátory 
Počet obcí s identifikovanou sociálně vyloučenou 
lokalitou 

297  
(zdroj: GAC spol. s r.o., 2015) 

3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami  
Národní úroveň 
V roce 2016 byla vládou schválena „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období  
2016-2025“, ve které jsou přijata konkrétní opatření, která by měla vést k adaptaci sociálních 
služeb na očekávané demografické trendy, zejména růst počtu seniorů nad 75 let. V rámci OP Z byl 
výzvou č. 63 podpořen proces plánování sociálních služeb na obecní úrovni, v rámci níž bylo možné 
financovat především zajištění a koordinaci procesu plánování a zpracování podkladů pro vytvoření 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb/akčních plánů. Infrastruktura sociálních služeb byla 
do značné míry naplňována také prostřednictvím výzev IROP – např. výzvy č. 38 na podporu vzniku 
komunitních center. 
 
V oblasti regionálního školství připravovaly MŠMT a MF dotační tituly, které budou zaměřeny na 
rozvoj výukových kapacit, a to zejména v tzv. prstenci v zázemí hl. m. Prahy. Infrastruktura ZŠ, SŠ  
a VOŠ byla do značné míry podpořena prostřednictvím IROP. Podpora byla směřována do škol  
a školských zaměření, a to ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce 
s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) a na budování 
bezbariérovosti škol. 
 
Od 1. 4. 2014 funguje MZd zřízená Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických 
prostředků, jejímž úkolem je posuzovat a doporučovat vstup drahé a nákladné zdravotnické 
techniky do systému veřejného pojištění. Při posuzování žádostí berou členové Komise v úvahu jak 
předpokládanou finanční náročnost uvedené investice, tak dopady do úhrad výkonů hrazených 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Současně přihlížejí k účelnosti pořízení přístroje ve 
vztahu k potřebě jeho dostupnosti v rámci ČR a zohlednění jeho efektivního vytížení, zejména 
v souvislosti s využitím kapacity stávajících přístrojů. Při posuzování je kladen důraz na zajištění 
rovnoměrné sítě a dostupnosti posuzovaných přístrojů. Dostupnost zdravotnických služeb v území 
byla zlepšována prostřednictvím OP Z (výzva č. 39), v rámci níž bylo podporováno zavádění 
zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo 
byla poskytována v nedostatečném objemu. 
 
Krajská úroveň 
Kraje, jako zřizovatelé SŠ, zdravotnických zařízení a významný aktér v oblasti sociálních služeb, se 
významně podílely na naplňování opatření. Vedle své role zřizovatele nemocnic, podporovaly 
některé kraje opatření v oblasti zdravotnictví také prostřednictvím svých dotačních titulů, např. 
domácí hospicovou péči, či lékařské a zdravotnické vzdělávací akce. Kraje podporovaly dostupnosti 
zdravotních a sociálních služeb ve venkovském prostoru.  
 
Indikátory 
Kapacity modernizované vysoce specializované  44 211  
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a návazné zdravotní péče – lůžek  (zdroj: MMR, 2017a) 

3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel pro využití 
kulturního potenciálu 
Národní úroveň 
Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity a pro využití kulturního potenciálu bylo 
podporováno několika výzvami v rámci Programu 133510 „Podpora materiálně technické základny 
sportu“. Tento program byl vyhlašován pravidelně a investiční prostředky státního rozpočtu byly 
cíleny přímo do krajů, regionů, obcí a spolků. Mezi další vyhlášené dotační tituly MŠMT 
vyhlášených v roce 2016:  

 Program II. „Sportovně talentovaná mládež“, Program IV. „Údržba a provoz sportovních 
zařízení“, Program VI. „Významné sportovní akce - podpora významných sportovních akcí 
pořádaných v ČR“ a Program VII. „Zdravotně postižení sportovci“.  

 
z dalších programů:  

 „Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež“, „Podpora vybraných 
forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží“, „Program rozvoj materiálně technické 
základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 2017-2021“, „Podpora činnosti Informačních 
center pro mládež“, „Rozvojový a dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání“ nebo „Rozvojový program hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích“. 

 
Neformalizované aktivity s důrazem na aktivity cílené na mládež, seniory a znevýhodněné skupiny 
obyvatel byly podporovány prostřednictvím dotačních titulů MPSV a MŠMT. MPSV ve sledovaném 
období vyhlašovalo dotační titul na podporu rodiny a dotace k soutěži „Obec přátelská rodině“. 
MŠMT v období 2015-2016 vyhlašovalo například dotační tituly „Podpora vybraných forem práce 
s neorganizovanými dětmi a mládeží“ a „Investiční rozvoj materiálně technické základny 
mimoškolních aktivit“. Místní identita byla z národní úrovně i organizací soutěží – např. „Vesnice 
roku“ organizovaná MMR ve spolupráci s územními partnery. Podpora místní identity byla 
podporována nepřímo také prostřednictvím dotačních titulů MK, které financovalo regeneraci 
městských památkových rezervací, městských památkových zón a kulturních památek. 
 
Krajská úroveň 
Kulturní a sportovní vyžití bylo ve sledovaném období podporováno prostřednictvím široké škály 
krajských dotačních titulů. V oblasti sportu podporovaly kraje jak vrcholový, tak amatérský sport. 
Stejně tak v oblasti kultury byly podporovány profesionální divadelní a hudební tělesa i malé 
kulturní akce často přispívající k posilování regionální/místní identity. Mezi podporovaná témata 
patřila podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování, mimoškolní výchovy,  
či podpory volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé. Prostřednictvím 
krajských dotačních titulů byly podporovány tradiční řemesla a regionální výrobci a výrobky. Mezi 
často podporovaná témata patřila rovněž podpora sdružení hasičů a výstavba a rekonstrukce 
tělovýchovných, kulturních a spolkových zařízení. 
 
Indikátory 
Počet návštěvníků památek (hrady, zámky a další 
objekty - v tis.) 

2013: 1 015, 2014: 1 139, 2015: 1 229  
(zdroj: MMR, 2017a) 

3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti 
Národní úroveň 
V období 2015-2016 bylo v rámci programu „Podpora bydlení“ v gesci MMR podpořeno celkem  
1 182 bytů s bydlením sociálního charakteru a celkem rozděleno 992,29 mil. Kč, a to v rámci 
podprogramů „Podporované byty“, „Regenerace sídlišť“, „Technická infrastruktura“, „Olověné 
rozvody“ a „Bytové domy bez bariér“. V rámci kritérií hodnocení byly zvýhodňovány projekty 
realizované v obci nacházející se v regionu (SO ORP) se soustředěnou podporou státu podle 
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usnesení vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013. Opatření bylo dále naplňováno prostřednictvím programů 
Státního fondu rozvoje bydlení, v rámci nichž byly podporovány opravy a modernizace bytových 
domů, projekty rozvoje znevýhodněných městských zón, úvěry pro mladé rodiny na opravy  
a modernizace bytu, výstavba nájemních bytů formou úvěrové podpory, záruky za splácení úvěrů 
na výstavbu nájemních bytů, úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu a na obnovu 
obydlí postiženého živelní pohromou.  
 
V rámci IROP byly prostřednictvím výzvy č. 16 a 37 podpořeny energetické úspory v bytových 
domech. V rámci této výzvy patřilo mezi podporované aktivity zlepšení tepelně-technických 
vlastností konstrukcí na obálce budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací tepla  
z odpadního vzduchu a výměna zdroje tepla pro vytápění.  
 
Indikátory 
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 1 598 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Priorita 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území 

Opatření 4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb 
Národní úroveň 
Opatření je zajišťováno prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Přesto, po identifikaci specifických 
potřeb, vypsalo MZd v dubnu 2016 dotační program „Program na podporu dostupnosti zdravotních 
služeb praktických lékařů pro oblasti s ohroženou dostupností primární péče“. Dotační program 
poskytuje praktickým lékařům finanční prostředky na zařízení nových lékařských praxí. Za rok 2016 
byly přiděleny dvě dotace v celkové výši 499 889,- Kč (Brandýs nad Labem, Ostrava-Poruba) 
z celkové alokované částky 5 000 000,-Kč. 
 
Od 2. pol. roku 2015 MPSV připravovalo projekt „Predikce trhu práce – Kompas“, který řeší 
nastavení systému predikcí v ČR na národní i především pak regionální úrovni. MPSV také  
v souladu s přijatým memorandem k Roku průmyslu a technického vzdělávání podporovalo  
rozvoj oblasti kariérového poradenství. Rozvoj v této oblasti mají významně napomoci projekty 
„Podpora informačních a poradenských středisek“, a projekt „Efektivní služby zaměstnanosti“.  
Na obecnější rovině bylo cílem MPSV celkově zkvalitnit fungování APZ. Připraven byl projekt 
„Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ.“ a projekt „Rozvoj systému podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce.“ 
 
Krajská úroveň 
Kraje plnily svou klíčovou funkci při naplňování aktivity ve formě zřizovatele SŠ, nemocnic, lékařské 
pohotovostní služby apod. Kraje přispívaly k plnění aktivity prostřednictvím sociálních služeb 
komunitního typu, které zřizují. Na bázi spolupráce obcí probíhala lepší koordinace sociálních 
služeb, zejména komunitního plánování, které má v jednotlivých regionech specifické potřeby. 
Kraje prostřednictvím svých dotačních titulů podporovaly poskytování sociálních služeb, často 
s důrazem na realizaci protidrogové politiky. Některé kraje cíleně podporovaly činnost NNO 
působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence. 
 
Indikátory 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení – osoby 

3 264 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 
Národní úroveň 
Opatření je zaměřeno na zajištění odpovídající veřejné dopravy i zkvalitnění regionálních a místních 
dopravních sítí vč. zajištění nezbytné dostupnosti a kapacity technické infrastruktury.   
V oblasti podpory regionálních a místních komunikací je klíčová role krajů a místních samospráv.  
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Z rozpočtu SFDI je každoročně možné financovat projekty na silnicích II. a III. třídy. V roce 2015 bylo 
čerpáno 4,6 mld. Kč a v roce 2016 3,1 mld. Kč. V rámci programu SFDI je také možné financovat 
akce na dopravní infrastruktuře zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo 
místních komunikacích. Podporou obnovy místních komunikací se zabývá i dotační titul MMR 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací. 
 
Dostupnost a kapacita technické infrastruktury byla podporována prostřednictvím výzev v OP PIK  
a to výzvy v programu „Úspory energie v SZT I. výzvy“ a v programu „Smart grids I“ (distribuční 
sítě). 
 
Krajská úroveň 
Většina krajů (11 z 13) provozuje IDS, který přispívá k lepšímu propojení stabilizovaných území  
a regionálních center.  Komunikace II. a III. třídy byly spravovány kraji, přičemž byly výrazně 
podpořeny také z IROP, SC 1.1 a prostřednictvím příspěvku SFDI. Technická infrastruktura byla kraji 
podporována například v rámci „Programů obnovy venkova“, v nichž mezi podporované aktivity 
patřily rekonstrukce veřejného osvětlení, či veřejného rozhlasu 
 
Indikátory 
Počet obcí zapojených do IDS 4 264 (zdroj: sekretariáty regionálních stálých 

konferencí) 

Délka nových silnic II. třídy 0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Délka nových silnic III. třídy 0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 4.3 Podpora inovací v podnikání 
Národní úroveň 
Poradenské služby jsou pro malé a střední podniky (dále „MSP“) poskytovány např. 
prostřednictvím projektu Agentury CzechInvest "Podpora start-upů". Tento projekt je realizován  
v rámci Výzvy I „Programu podpory Marketing OP PIK“. Projekt je tvořen 4 klíčovými aktivitami: 
„CzechAccelerator“, „CzechStarter“, „CzechDemo“, „CzechMatch“. Součástí poskytovaného 
poradenství je i podpora při přípravě na získání finančních prostředků pro další rozvoj podnikání 
(kapitálový vstup investora apod.). 
 
V rámci programu „Technologie“ bylo vyhlášeno celkem pět výzev. I. a V. výzva byla určena pouze 
pro začínající podnikatele, kdežto II., III. a IV. výzva byla určena pro podnikatele s víceletou 
historií. Cílem výzev bylo podpořit zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů, 
přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Podporovány byly podnikatelské záměry 
na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.  
 
V oblasti podpory udržitelného cestovního ruchu MMR realizovalo celou řadu aktivit. Mezi 
nejvýznamnější lze zmínit podporu rozvoje infrastruktury udržitelného cestovního ruchu 
prostřednictvím NPPCR, který byl vyhlašován od roku 2010 do roku 2016. Další významnou 
aktivitou v oblasti udržitelného cestovního ruchu je podpora udržitelných forem cestovního ruchu 
na celostátní úrovni prostřednictvím státní podpory NNO. V rámci podpory NNO je financována 
např. podpora bezpečnosti návštěvníků v horských oblastech, provoz Horské služby ČR, o.p.s., 
rozvoj turistického značení KČT, koordinace dálkových cyklotras a podpora certifikace Cyklisté 
vítáni, a další. MMR je zapojeno i do několika dalších nefinančních aktivit (např. členství v Radě 
národních geoparků). Významnou aktivitou v oblasti udržitelného cestovního ruchu je i zapojení ČR 
do soutěže EDEN – objevte Evropskou excelentní destinaci (propagace méně známých a méně 
navštěvovaných destinací). 
 
Krajská úroveň 
Některé kraje cíleně podporovaly drobné podnikatele v počáteční fázi podnikání v těch územích 
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kraje, které byly označeny jako nejvíce hospodářsky postižené. Součástí podpory podnikatelů bylo  
i poradenství. V oblasti cestovního ruchu je podpora krajů směřována do turistických informačních 
center, destinačních managementů, včetně podpory cestovního ruchu na venkově.  
 
Indikátory 
Přidaná hodnota MSP jako % přidané hodnoty ČR 54,12 % (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Priorita 5 Oživení periferních oblastí 

Opatření 5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky 
Národní úroveň 
V rámci podpory malého a středního podnikání a podpory řemesel bylo v programu „Technologie“ 
vyhlášeno celkem pět výzev. I. a V. výzva byla určena pouze pro začínající podnikatele, kdežto II., III. 
a IV. výzva byla určena pro podnikatele s víceletou historií. Cílem těchto výzev bylo formou dotací 
podpořit zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů, přispívajících rozvoji 
regionů a zvyšování zaměstnanosti. Podporovány byly podnikatelské záměry na pořízení nových 
strojů, technologických zařízení a vybavení. 
 
Podpora rozvoje místní ekonomiky a sociálního podnikání byla podporována z PRV - operace 6.4.1 
„Investice do nezemědělské činnosti“, kde bylo v roce 2016 zaregistrováno 249 projektů  
a operace 6.4.2 „Podpora agroturistiky“, kde bylo v roce 2016 zaregistrováno 158 projektů. 
 
Krajská úroveň 
Opatření bylo do značné míry naplňováno také prostřednictvím aktivit krajů, které podporovaly 
rozvoj tradičních řemesel a regionálních/místních producentů a výrobků.  
 
Indikátory 
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích - 
FTE 

12,3 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly  
Národní úroveň 
MPSV za součinnosti sociálních partnerů připravilo novelu zákoníku práce (sněmovní tisk 903/0), 
která vychází vstříc flexibilním formám zaměstnávání. 
 
V průběhu roku 2016 byla vyhlášena výzva s názvem „Gramotnosti“. Jejím cílem je vytváření 
podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem  
na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. 
 
V rámci výzvy „Individuální projekty systémové I“, která byla vyhlášena již v roce 2015, jsou 
realizovány projekty „Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj“ (dále „KIPR“) a „Kvalitní inkluzivní 
vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách“. Cílem projektu KIPR je zkvalitnění školských 
poradenských služeb a zavádění standardů v poradenském systému. Projekt „Kvalitní inkluzivní 
vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách“ podporuje přímo školy nacházející se v prostředí 
sociálně vyloučených lokalit a vzdělávající děti a žáky ze znevýhodněných podmínek. 
 
Krajská úroveň 
Kraje v rámci svých dotačních titulů finančně podporovaly vytváření a používání učebních  
a kompenzačních pomůcek pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením vč. popularizace 
technických oborů a řemesel (jak u dětí, tak i rodičů). 
 
Indikátory 
Podíl nezaměstnaných osob v kategorii 55+ Prosinec 2015: 6 %, Prosinec 2016: 5,6 %  

(zdroj: MMR, 2017a) 
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Opatření 5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 
Národní úroveň 
Opatření je zaměřeno na zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a obslužnosti v periferních 
územích a na specifické způsoby zajištění veřejných služeb v odlehlých oblastech na bázi 
meziobecní spolupráce.  
 
Výstavba regionálních a místních dopravních sítí je v gesci krajských a místních samospráv.  
Z rozpočtu SFDI je však každoročně také možné financovat projekty na silnicích II. a III. třídy. V roce 
2015 bylo čerpáno 4,6 mld. Kč a v roce 2016 3,1 mld. Kč. V rámci programu SFDI je také možné 
financovat akce na dopravní infrastruktuře zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího 
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo 
místních komunikacích. 
 
Na základě aktivity č. 2.1.4 definované ve SpC 2.1 (Harmonizace administrativního členění státu) 
Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014-2020 probíhá realizace projektu 
„Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Strategickým 
cílem projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných 
služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných 
svazků obcí, a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení.  
 
Krajská úroveň 
Většina krajů (11 z 13) provozuje IDS, který přispívá k lepšímu propojení stabilizovaných území  
a regionálních center.  
 

Indikátory  

Počet obcí zapojených do IDS 
4 264 (zdroj: sekretariáty regionálních stálých 
konferencí) 

Počet ORP zahrnutých v projektu meziobecní 
spolupráce 

186 (zdroj MMR 2017a) 

Vyhodnocení indikátorů Prioritní oblast 2 
Směrodatná odchylka podílu nezaměstnaných osob 
vážená podílem obyvatel 15-64 mezi obcemi 
s rozšířenou působností 
(zdroj dat: MPSV; výpočet: MMR) 

1,92 (průměr: 5,1) 

Giniho koeficient 
(zdroj dat: Eurostat) 

2013: 24,6 
2014: 25,1 
2015: 25,0 

Index lidského rozvoje 
(zdroj dat: United Nations) 

2013: 0,871 (28. místo ze 187 srovnávaných států) 
2014: 0,875 (21. místo ze 187 srovnávaných států) 
2015: 0,878 (28. místo ze 187 srovnávaných států) 

Počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním 
vyloučením 
(zdroj dat: Eurostat) 
Pozn. Hranice ohrožení chudobou je stanovena na 
úrovni 60 % mediánů národního ekvivalizovaného 
disponibilního příjmu 

2014: 9,7 % 

Zdroj: MMR (2017a): Monitorovací zpráva akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016. 
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Tab. 7 Naplňování opatření Strategie regionálního rozvoje ČR v letech 2014-2016 – Prioritní oblast 3. 

Prioritní oblast 3 Environmentální udržitelnost 

Priorita 6 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech 

Opatření 6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území 
po bývalé těžbě nerostných surovin 
Národní úroveň 
V rámci odstraňování starých ekologických zátěží souvisejících s privatizací začalo od roku 2015 
zadávání nových projektů, z 21 prioritních akcí roku 2015 bylo do konce roku 2016 zadáno 10,  
z priorit roku 2016 zadány dosud dva projekty. Zpoždění zadávání bylo dáno složitou administrací 
zadávání a dlouhou dobou trvání výběrového řízení (nejméně půl roku). Ke konci roku 2016 bylo 
ukončeno 165 z 325 ekologických smluv. V rámci OP ŽP bylo v ukončeném období 2007-2013 
celkem vynaloženo na staré ekologické zátěže 8,4 mld. Kč (podpora z FS činila 7 mld. Kč). V novém 
programovacím období 2014-2020 (plánovaná podpora cca 3,2 mld. Kč), zatím do konce roku 2016 
proběhly dvě výzvy. V rámci NPŽP byly vyhlášeny tři výzvy (č. 1/2015, č. 3/2015 a č. 6/2016) 
zaměřené na odstranění nelegálních skladů odpadů a akutní sanační zásahy.  Dále byla v roce 2016 
vyhlášena výzva č. 12/2016 zaměřená na likvidaci nepotřebných hydrogeologických vrtů, které 
představují riziko ohrožení životního prostředí. 
 
V oblasti revitalizace brownfields a rekultivace území po bývalé těžbě nerostných surovin  
v městských i venkovských oblastech byly realizovány aktivity v rámci OP PIK nebo národních 
dotačních titulů MPO (výzva „Nemovitost I“, a „Nemovitost II“. 
 
Indikátory 
Celková rozloha regenerovaných lokalit  
v Národní databázi brownfieldů pro ekonomické 
využití MSP 

258 756 977 m
2
 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 6.2 Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového 
využití 
Národní úroveň 
Předcházení vzniku komunálního odpadu je jedna z priorit OP ŽP 2014-2020. PO 3 Odpady  
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika obsahuje SpC 3.1 „Prevence vzniku odpadů“, který je 
přímo zaměřený na předcházení vzniku odpadů. SpC 3.1 OP ŽP 2014-2020 je rozdělen na dvě 
podporované aktivity, jednou z těchto aktivit je předcházení vzniku komunálního odpadu. V roce 
2016 vyhlásilo MŽP prostřednictvím SFŽP ČR 40. výzvu OP ŽP 2014-2020 pro podávání žádostí  
o podporu v rámci podporované aktivity 3.1.1 předcházení vzniku komunálních odpadů. Dále byla 
vyhlášena výzva č. 68 pro podávání žádostí o podporu v rámci podporované aktivity 3.1.1 i aktivity 
3.1.2 - předcházení vzniku průmyslových odpadů, nebo výzvy 84 a 85. Výzva 85 byla zaměřena  
na Specifický cíl: 3.2 "Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. 
 
V rámci NPŽP byla v roce 2015 vyhlášena výzva zaměřená na pokrytí výdajů spojených  
se zpracováním plánů odpadového hospodářství jednotlivých krajů. MŽP vyhlásilo prostřednictvím 
SFŽP ČR 64. výzvu pro podávání žádostí podpory v rámci OP ŽP 2007-2013 na podporu „Zkvalitnění 
nakládání s odpady“. Další podpora je zahrnuta v OP ŽP 2014-2020 v PO 3 „Odpady a materiálové 
toky, ekologické zátěže a rizika“. MPO v rámci OP PIK, PO 3, SpC 3.4 podporuje též aktivity v oblasti 
získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. V rámci NPŽP byla v roce 2015 vyhlášena 
výzva č. 9/2015 zaměřená na vytvoření sběrných míst, která budou sloužit zpracovatelům 
autovraků k odevzdání komodit vzniklých při zpracování autovraků. 
 
Krajská úroveň 
Některé kraje prostřednictvím svých dotačních titulů podporovaly snižování množství směsného 
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komunálního odpadu, oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek odpadu a biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů. Finančně podporováno bylo rovněž pořízení kompostérů,  
či nádob na použitý textil a hračky. Problematika prevence vzniku odpadů je řešena v rámci 
krajských plánů odpadového hospodářství. 
Indikátory 
Produkce směsného komunálního odpadu [tis. t], 
zdroj: MŽP (ISOH) 

2009: 3 284,0; 2010: 3 142,9; 2011: 3 067,7; 
2012: 2 932,8; 2013: 2 859,7; 2014: 2 936,0; 
2015: 2 836,8 

Podíl materiálového využití na celkové produkci 
ostatních odpadů [%], zdroj: MŽP (ISOH) 

2009: 74,8; 2010: 72,4; 2011: 77,0; 2012: 77,9;  
2013: 78,2; 2014: 82,1; 2015: 85,4 

Opatření 6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě 
na místní podmínky 
Národní úroveň 
Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní podmínky byla podporována 
v rámci PRV -  operace 6.4.3 „Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů.“ Dále byla 
vyhlášena I. a II. výzva OP PIK programu „Obnovitelné zdroje energie“. 
 
Podpora obnovitelných zdrojů energie a úspor energií byla naplňována prostřednictvím programu 
„Nová zelená úsporám“ Byla také vyhlášena 2. výzva pro rodinné domy a probíhá příjem žádostí do 
3. výzvy pro rodinné domy s kontinuálním podáváním žádostí od 22. 10. 2015. Pro bytové domy na 
území hl. m. Prahy byla v roce 2015 vyhlášena 1. a 2. výzva pro bytové domy. Koncem roku 2016 
byla vyhlášena 3. výzva. Opatření bylo naplňováno také prostřednictvím OP ŽP, PO 5. 

 
Krajská úroveň 
Kraje ve spolupráci s MŽP podporovaly výměnu starých neekologického kotlů za moderní 
nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel 
(tzv. „kotlíkové dotace“) s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností.  Proto v roce 2015 
vyhlásilo MŽP 16. výzvu z PO 2.1 OP ŽP 2014-2020 s celkovou alokací 3 mld. Kč. 
 
Indikátory 
Výroba elektrické energie z OZE  
 

2014: 9,1 TWh, 2015: 9,42 TWh, 2016: 9,4 TWh 
(zdroj: ERU - Energetický regulační úřad, Roční zprávy 
o provozu ES ČR) 

Výroba tepla z obnovitelných zdrojů 0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo  
a na krajinu 
Národní úroveň 
V oblasti snižování koncentrace emisí byly rámci NPŽP vyhlášeny výzvy:  

 vyhlášení výzvy MŽP č. 2/2015 na podporu osvěty a propagace čisté mobility a alternativní 
dopravy. Výzva vyhlášena v roce 2015, v březnu 2016 byla schválena dotace po 16 projektů 
v celkové výši 20 mil. Kč.  

 V listopadu 2016 vyhlásilo MŽP výzvu č. 13/2016 pro obce, města, kraje a jimi řízené 
organizace na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem. Na základě výzvy je 
možné poskytnout dotaci na nákup elektrického vozidla ve výši 220 tis. Kč, 200 tis. Kč na 
plug-in hybridní vozidlo a 50 tis. Kč na vozidlo na CNG.  

 výzva č. 1/2016 zaměřená na pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí vybraných 
těžkých kovů (olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti) a pořízení technologií a změny 
technologických postupů vedoucí ke snížení zápachu (alokace 50 mil. Kč, příjem žádostí 
ukončen). 

 
Na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší nechalo MŽP zpracovat pro jednotlivé zóny 
či aglomerace, kde byl překročen imisní limit, tzv. „Programy zlepšování kvality ovzduší.“ Programy 
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zlepšování kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro řízení kvality ovzduší v ČR. 
MŽP dále iniciovalo novelu zákona č. 266/2016 Sb., o místních poplatcích, kterým se mění zákon  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která zvýšila maximální sazbu za povolení vjezdu do 
vybraných částí měst a obcí z maximální částky 20 Kč za den na maximální částku 200 Kč za den.  
V rámci NPŽP byla vyhlášena výzva č. 2/2015 zaměřená na podporu informačně vzdělávací 
kampaně s cílem poskytnout obyvatelům komplexní informace o přínosech čisté mobility. Dále 
byla vyhlášena výzva č. 2/2016 zaměřená na podporu zpracování studie proveditelnosti pro 
zavádění nízkoemisních zón. 
 
Opatření na zprůchodnění terestrických migračních bariér bylo možné podpořit v rámci OP ŽP 
2007-2013, PO 6, oblasti podpory 6.2 a OP ŽP 2014-2020, PO 4, SpC 4.3 a národního programu 
„Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ (dále „POPFK“). V roce 2015 byly na danou oblast 
podpory vypsány dvě výzvy v rámci OP ŽP 2007-2013  (64. a 66. výzva). Na SpC 4.3 OP ŽP  
2014-2020 byla vypsána 12., 29. a 32. výzva.  Příjem žádostí na program POPFK probíhá celoročně. 
 
Indikátory 
Emise tuhých znečišťujících látek z dopravy 2 283,5 t.rok

-1
 v roce 2015 (dle dat CDV, v.v.i.) 

5 341,8 t.rok
-1

 v roce 2014 (dle reportingu NFR – 
ČHMÚ) 

Opatření 6.5 Udržitelné užívaní vodních zdrojů  

Národní úroveň 
MZe podporovalo snižování odběru vod prostřednictvím „národních plánů povodí“, které 
stanovují cíle mj. pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto 
vod pro zajištění vodohospodářských služeb. Problematika snižování odběrů vod se dotýká zejména 
opatření CZE219001 „Sucho a nedostatek vodních zdrojů“, mezi jehož dílčí úkoly patří např. zahájit 
jednání o zpoplatnění odběrů pro závlahy a postupně snižovat rozdíl mezi poplatky za odběry 
povrchových a podzemních vod, revize výjimek z vodního zákona při vláhovém deficitu vč. revize  
a aktualizace norem pro závlahy. 
 
MZe spolu s MŽP předložilo v červenci 2015 vládě materiál „Příprava realizace opatření pro 
zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který shrnuje náměty na opatření, které 
zahrnují monitorovací, legislativní, provozní, ekonomické, technické a environmentální aktivity. 
Dokument neobsahuje přímou realizaci, nýbrž soustředění a přípravu podkladů a údajů pro právě 
připravovanou „Koncepci ochrany před následky sucha pro území ČR“. 
 
MPO zpracovalo koncepční materiál zaměřený na regulaci oboru vodovodů a kanalizací „Návrh 
koncepčního řešení regulace ve vodárenství“. Na základě tohoto materiálu připraveného  
ve spolupráci s MŽP, MZe, ÚV, HK ČR, SMO ČR, SMS ČR, ČKOS, Asociací samostatných odborů ČR, 
ERÚ a ČSÚ byl ustaven Výbor pro regulaci vodovodů a kanalizací. Uvedený Výbor řeší průběžně 
aktuální otázky související s regulací vodovodů a kanalizací, včetně snížení spotřeby vody, snížení 
úniků vody z vodovodní sítě, šetření vodou a oblasti související. Ačkoliv dokument zpracovalo MPO 
ve spolupráci s ostatními ministerstvy a jinými subjekty, gesčně problematika vodovodů  
a kanalizací přísluší do sdílené gesce mezi MZe a MŽP. 
 
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ukládá vlastníkům vodovodů pro veřejnou 
potřebu povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy. Smyslem plánu financování 
obnovy je vytvářet v průběhu životnosti vodovodů finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla 
zajištěna udržitelnost této vodohospodářské infrastruktury bez vlivu případného dotačního 
financování. 
 
V rámci NPŽP byla vyhlášena výzva č. 3/2016 zaměřená na udržitelné a efektivní hospodaření  
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s vodou v obcích, mj. i na využití srážkových vod na území obcí do 500 obyvatel s důrazem  
na decentrální či semi-centrální řešení. V rámci OP ŽP byly do konce roku 2016 vyhlášeny tři výzvy  
z PO 1 zaměřené na hospodaření se srážkovými vodami o celkové alokaci cca 2,7 mld. Kč.  
 
Dále byla vyhlášena výzva č. 11/2016 zaměřená realizaci soustav domovních čistíren odpadních 
vod do kapacity 50 EO tam, kde není možné připojení ke stokové síti zakončené čistírnou 
odpadních vod. V rámci OP ŽP byly vyhlášeny 3. výzvy z PO 1 zaměřené na vodohospodářskou 
infrastrukturu o celkové alokaci cca 7,65 mld. Kč. V roce 2015 byla investorům poskytnuta podpora 
v rámci programů MZe „Výstavby a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ a „Podpora 
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. 
 
Opatření přispívající k zvýšení retence vody v krajině bylo možné v letech 2015-2016 podpořit  
z OP ŽP 2007-2013, PO 6, oblasti podpory 6.3, 6.4 a 6.5 (64. a 66. výzva) a OP ŽP 2014-2020, PO 4, 
SpC 4.3 a 4.4 (12., 14., 15., 29., 30., 32. a 33. výzva). Daná opatření byla dále realizována v rámci 
národních programů – „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ a „Program péče o krajinu“.  
 
V rámci NPŽP byla v roce 2015 vyhlášena výzva č. 10/2015 zaměřená na vybudování  
a rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží a vytváření a obnova vodních prvků  
v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí. Dále byla v roce 2016 vyhlášena výzva č. 10/2016 
zaměřená na zajištění ekosystémové funkce zeleně v urbanizovaném prostředí, včetně zakládání 
ploch zeleně a doprovodných vodních prvků. 
 
V r. 2015 byl vyhlášen program „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – 
závlahy“. Jednalo se o efektivní využití vody k závlaze prostřednictvím modernizace zavlažovací 
technologie, či např. výstavby závlahových nádrží, což vede k účinnějšímu zadržení a využití vody 
v krajině. V r. 2016 byl také spuštěn program „Podpora opatření na drobných vodních tocích  
a malých vodních nádržích“. V rámci programu lze řešit zlepšení technického stavu rybníků  
a malých vodních nádrží, jejich odbahnění, u obcí i výstavbu nových rybníků a malých vodních 
nádrží.  V 2. pol. r. 2016 byl spuštěn program „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní 
nádrže“. Cílem programu je zvýšení retence vody v krajině a zlepšení technického stavu rybníků  
a vodních nádrží prostřednictvím jejich rekonstrukce, odbahnění, výstavby a obnovy. 
 
Z PRV je poskytována podpora pro udržitelné využívání vodních zdrojů v rámci operace 4.3.1 
Pozemkové úpravy. Opatření jsou realizována v rámci „Programu rozvoje venkova“ s vazbou na 
posílení retence vody v krajině v rozsahu cca 8,5 mld. Kč/rok. Jedná se o zajištění průběžné 
implementace relevantních managementů v rámci programového období 2014-2020.  
 
Krajská úroveň 
Kraje podporovaly rozvoj a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím svých 
dotačních titulů. Takto kraje podporují například výstavbu, rekonstrukci a modernizaci čistíren 
odpadních vod, či výstavbu kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 
Indikátory 
Podíl obyvatel zásobovaných vodou v odpovídající 
kvalitě z vodovodů pro veřejnou potřebu 

94,18 % (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Podíl obyvatel napojených na čistírnu odpadních vod 
2015: na kanalizační síť 84,2 % obyvatel, na 
kanalizaci zakončenou ČOV 80,8 % obyvatel  
(zdroj: MMR, 2017a) 

Priorita 7 Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život 

Opatření 7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot 
Národní úroveň 
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Opatření na zakládání či obnovu sídelní zeleně bylo možné podpořit z OP ŽP 2007-2013, PO 6, 
oblasti podpory 6.5 (66. výzva) a OP ŽP 2014-2020, PO 4, specifického cíle 4.4 (15., 30., 33 výzva). 
 
V rámci NPŽP byla v roce 2016 byla vyhlášena výzva č. 10/2016 zaměřená na zajištění 
ekosystémové funkce zeleně v urbanizovaném prostředí. Na přelomu roku 2014 a 2015 byla 
vyhlášena 2. výzva „Programu podpory sídelní zeleně“. Dále je každoročně přispíváno 5,5 mil. Kč 
obcím, které v roce 2016 uspěly v soutěži „Vesnice roku“ na obdobná opatření. 
 
V rámci OP ŽP byla podporována realizace opatření v rámci komplexních pozemkových úprav  
(OP ŽP 2007-2013 z oblastí podpory 6.3 a 6.4; OP ŽP 2014-2020 primárně ze SpC 4.3). Koordinace  
a realizace zásahů v krajině je podporována v rámci „Programu na podporu projektů NNO na léta 
2016-2020“. V rámci NPŽP byla v roce 2016 vyhlášena výzva č. 14/2016 zaměřená na kofinancování 
zpracování územních studií krajiny (primárně hrazeného z IROP), které umožní koncepční 
víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.  
 
Opatření přispívající k zvýšení retence vody v krajině bylo možné podpořit z OP ŽP 2007-2013,  
PO 6, oblasti podpory 6.3, 6.4 a 6.5 (64. a 66. výzva) a OP ŽP 2014-2020, PO 4, SpC 4.3 a 4.4  
(12., 13., 14., 15., 29., 30., 32. a 33 výzva). V rámci NPŽP byly vyhlášeny následující výzvy, které 
přispěly k boji proti suchu (č. 10/2015, č. 3/2016, č. 8/2016, č. 10/2016).  
 
V letech 2015-2016 byly zpracovány důležité strategické dokumenty, které určují aktivity mj.  
na zmírnění negativních dopadů dlouhodobého sucha v dalším období: „Strategie přizpůsobení  
se změně klimatu v podmínkách ČR“ a na ní navazující „Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu“. 
 
MZe plní úkoly vyplývající z materiálu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů 
sucha a nedostatku vody“, připravuje ve spolupráci s MŽP „Koncepci ochrany před následky sucha 
pro území ČR“ (k 30. červnu 2017) a zahájilo přípravu novely zákona o vodách se zařazením nové 
hlavy „Ochrana před suchem“. Postupně je aktivován soubor 12 dotačních programů financovaných  
z národních zdrojů (program „Výstavba a obnova rybníků a údržba drobných vodních toků“  
a „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. 
 
Opatření přispívající rozvoji mimoprodukčních funkcí krajiny bylo možné podpořit z OP ŽP  
2007-2013, PO 6, oblasti podpory 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5 (64. a 66. výzva) a OP ŽP 2014-2020, PO 4, SpC 
4.3 a 4.4 (12., 13., 14., 15., 29., 30., 32. a 33. výzva). Opatření byla dále realizována v rámci 
národních programů – „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ a „Program péče o krajinu“.  
V rámci NPŽP byla v roce 2016 byla vyhlášena výzva č. 14/2016 zaměřená zpracování Územních 
studií krajiny.  
 
Z OP ŽP probíhalo financování zejména managementových zásahů proti invazním druhům. 
Jednalo se o tyto projekty: „Omezování nepůvodních druhů v Karlovarském kraji“ (2013-2015, 
náklady 80 mil. Kč), projekt „Opatření k regulaci a likvidaci populací invazních druhů rostlin  
v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko a v dalších lokalitách ve správě VLS ČR, s.p.“ 
(2014-2015, 1 mil. Kč); projekt „Likvidace křídlatky v povodí Ostravice“ (2013-2015, 5,7 mil. Kč); 
„Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“ (2014-2015, 3 mil. Kč).  
V rámci aktivit projektu (EK) LIFE se jedná o projekty „Aktivní ochrana evropsky významných lokalit 
s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří“ (2011-2016, cca 35 mil. Kč), projekt 
„Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací horečku 
českého a vranky obecné“ (2012-2018, 88 mil. Kč). Opatření přispívající k prevenci šíření a eradikaci 
invazních druhů bylo možné podpořit z OP ŽP 2007-2013, PO 6, oblasti podpory 6.2  
(64. a 66. výzva) a OP ŽP 2014-2020, PO 4, SpC 4.1 a 4.2 (9., 10., 11., 27., 28., 48., 49. výzva).  Tato 
opatření byla dále podporována v rámci národního „Programu péče o krajinu“. V rámci NPŽP byla  
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v roce 2016 vyhlášena výzva č. 10/2016 zaměřená na zajištění ekosystémové funkce zeleně  
v urbanizovaném prostředí, včetně zakládání ploch zeleně. 
 
Indikátory 
Počet projektů zahrnujících aktivity proti suchu 617 projektů (zdroj: MMR, 2017a) 

Opatření 7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku živelních pohrom 
Národní úroveň 
V rámci OP ŽP byly vyhlášeny čtyři výzvy z PO 1 zaměřené na protipovodňová opatření včetně 
digitálních povodňových plánů a sedm výzev z PO 1 zaměřených na protipovodňová opatření 
včetně studií a řešení svahových nestabilit. 
 
Základní koncepční dokumenty „Plány pro zvládání povodňových rizik“ byly schváleny vládou 
v prosinci 2015, a následně byly v lednu 2016 vydány MŽP opatřením obecné povahy. Plány 
obsahují soubor opatření, která pomáhají ke zlepšení připravenosti zvládání povodňových situací  
a snížení povodňového rizika. Plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro 
územně plánovací činnost a vodoprávní řízení.  
 
V rámci OP ŽP bylo do 31. 12. 2016 vyhlášeno celkem sedm výzev z PO 1 zaměřených na 
protipovodňová opatření včetně studií a řešení svahových nestabilit o celkové alokaci cca 3,55 mld. 
Kč.  
 
MZe administrovalo v rámci programu „Podpora prevence před povodněmi III“ celkem 68 akcí  
s celkovými náklady 1 254,1 mil. Kč. Z toho je 23 stavebních akcí charakteru hrázování podél 
vodních toků a 22 stavebních akcí je na podporu opatření s retencí. V letech 2015-2016 bylo 
stavebně dokončeno 22 akcí. Protipovodňová opatření jsou budována systematicky v souladu  
s plány povodí a oblastmi se zvýšeným povodňovým rizikem. 
 
Klíčovým prvkem společné zemědělské politiky se stal systém kontroly podmíněnosti.  
S ohledem na zavedení tohoto systému je i v ČR vyplácení přímých plateb a dalších vybraných 
evropských podpor „podmíněno“ udržováním půdy v dobrém zemědělském a environmentálním 
stavu. Z projektových opatření PRV lze uvést operaci  8.3.1 „Zavádění preventivních opatření 
v lesích“. Jedná se o projekty zaměřené na podporu realizace preventivních opatření před 
povodňovými situacemi za účelem snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy 
vzhledem k průběhu implementace programu ve fázi realizace. 
 
Indikátory 
Počet obcí s digitálním povodňovým plánem 0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 7.3 Obnova území po vzniku živelních pohrom 
Národní úroveň 
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách byla podporována prostřednictvím 
dotačního titulu MMR. V rámci tohoto dotačního titulu byly podporovány aktivity směřující  
k rekonstrukci nebo opravě majetku obcí a krajů poškozených živelní pohromou, např. na pořízení 
nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Financovat bylo 
možné rovněž obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných 
obecních budov. Obdobná podpora byla poskytována také ze strany krajů. 
 
Indikátory 
Alokace v rámci dotačního titulu „Obnova obecního  
a krajského majetku po živelních pohromách“ 

50 mil. Kč / rok (zdroj: MMR, 2017a) 

Vyhodnocení indikátorů Prioritní oblast 3 
Materiálová náročnost HDP Materiálová náročnost vyjádřená jako DMI (Direct 
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(zdroj dat: ČSÚ – Účty materiálových toků 2015) Material Input/Přímý materiálový vstup) k HDP klesla 
v letech 2010-2015 o 4,9 % z 58,2 kg na 1000 Kč na 
55,4 kg na 1000 Kč.  
 
Materiálová náročnost vyjádřená jako DMC 
(Domestic Material Consumption) k HDP klesla  
o 8,9 % ze 42,4 kg na 1 000 Kč na 38,7 kg na 1 000 Kč 

Energetická náročnost hospodářství  
(zdroj dat: ČSÚ – Statistická ročenka České republiky 
2016) 

2011: 269,8 kgoe/1000 EUR 
2012: 270,5 kgoe/1000 EUR 
2013: 267,9 kgoe/1000 EUR 
2014: 256,3 kgoe/1000 EUR 

Podíl OZE na celkové výrobě elektrické energie 
(zdroj dat: ERÚ - Energetický regulační úřad) 

2014: 10,66 % 
2015: 11,23 % 
2016: 11,28 % 

Podíl obyvatel žijících na území s překročenými 
imisními limity v klouzavém pětiletém průměru 
(zdroj dat: MS2014+) 

2016: 60,9 % 

Spotřeba vody v ČR na obyvatele V roce 2015 bylo specifické množství vody 
fakturované pro domácnost 87,9 l/os.den. 

Zdroj: MMR (2017a): Monitorovací zpráva akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016. 

Tab. 8 Naplňování opatření Strategie regionálního rozvoje ČR v letech 2014-2016 – Prioritní oblast 4. 

Prioritní oblast 4 Veřejná správa a spolupráce 

Priorita 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

Opatření 8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy 
Národní úroveň 
MMR provozuje celostátní informační systém strategických a koncepčních dokumentů (Databáze 
strategií), který umožňuje zobrazení jejich cílů, opatření, aktivit odpovědnosti za plnění  
a indikátorů.  
MMR metodicky vedlo zpracování tzv. integrovaných strategií, tj. strategií ITI, IPRÚ a CLLD. Díky 
integrovaných strategií se nastartovalo institucionální zajištění, základní předpoklad pro strategický 
rozvoj území na základě funkčních celků, nikoli omezený administrativními jednotkami. Tyto 
integrované strategie jsou nástrojem pro čerpání ESI fondů na základě lokálně podložené analýzy 
aglomerace. 
Zřízena byla aplikace ObcePRO, která je softwarovým nástrojem, která města/obce provádí 
procesem přípravy strategického plánu. Počet zaregistrovaných obcí do aplikace ObcePRO k 31. 12. 
2014: 156 obcí, k 31. 12. 2015: 854 obcí a k 31. 12. 2016: 1 053 obcí, Ke konci roku 2016 bylo  
v aplikaci založeno celkem 788 dokumentů (programů rozvoje obcí), z nichž 119 bylo publikováno 
(zpracováno a zveřejněno). 
V rámci procesního řízení byl vypracován materiál “Návrh dalšího postupu v procesním modelování 
prioritních agend” a bylo připraveno financování plošného zavádění procesního řízení na centrální  
i regionální úrovni pro roky 2017 - 2022 v rámci čerpání ze strukturálních fondů - projekt 
„Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy 
(Procesní modelování agend III)“. Část finančních prostředků na procesní modelování agend bude 
alokována i na optimalizaci procesů v územní veřejné správě, zejména v rámci agend 
vykonávaných v přenesené působnosti. 
 
Zvyšování znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy je naplňována prostřednictvím 
projektů podporujících implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 
2014-2020, jehož strategický cíl 4 se zaměřuje na profesionalizaci a rozvoj lidských zdrojů ve 
veřejné správě. Naplňování tohoto cíle probíhá zejména prostřednictvím realizace projektu 
„Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, podpořeného z OPZ. Zároveň 
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byla realizována úvodní opatření Implementačního plánu pro strategické cíle 1 a 2 „Strategického 
rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020“ zaměřených na modernizaci veřejné 
správy, resp. revizi a optimalizaci výkonu veřejné správy v území. Realizace aktivit probíhá v rámci 
projektů financovaných z OP Z. 
 
V lednu 2016 byly v rámci OP Z vyhlášeny výzvy (výzva č. 33, 34) pro územně samosprávné celky  
a Hl. m. Prahu, které byly zaměřeny podporu strategického řízení, uplatňování metod kvality 
v územní veřejné správě a dále na vzdělávací a výcvikové programy přispívající ke zkvalitnění 
rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Realizované projekty zahrnují i školení v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, plnění principů kybernetické bezpečnosti a využívání nástrojů e-governmentu. 
 
Krajská úroveň 
Kraje podporovaly strategické a procesní řízení v souladu např. „Metodikou přípravy veřejných 
strategií“ (MF, 2013). V roce 2015 SFŽP podpořilo vzdělávací projekt „Osvěta a vzdělávání  
pro obce, městské části a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí“ v rámci rozvoje 
místní Agendy 21. 
 
Indikátory 
Počet institucí podpořených za účelem zavedení 
opatření v oblasti řízení kvality 

0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Opatření 8.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a místního rozvoje 
Národní úroveň 
MMR iniciovalo zřízení platforem koordinujících oblast regionálního (místního) rozvoje. Jednalo  
se o „Národní stálou konferenci“ (dále „NSK“) jako vrcholný orgán na národní úrovni a „Regionální 
stálé konference“ (dále „RSK“) jako subjekty sdružující klíčové subjekty v oblasti regionálního 
rozvoje v kraji. RSK rovněž začaly zpracovávat RAP, které se staly podkladem pro zpracování 
akčních plánů SRR. V roce 2016 byl vládou schválen Akční plán 2016-2018 ke Koncepci podpory 
místní Agendy 21 2012-2020 (průřezový dokument v gesci MŽP, ve spolupráci s dalšími resorty) 
 
V roce 2016 byla zpracována a vládě pro informaci předložena Metodika vyhodnocení SRR, která 
rozšiřuje indikátorovou sestavu pro SRR ČR 2014-2020 a stanovuje indikátorovou sestavu pro její 
akční plány. 
MMR připravilo v rámci MS 2014+ modul pro sledování základních parametrů příspěvku ESI 
fondů k naplňování cílů veřejných strategií uvedených v Dohodě o partnerství. Průběžně jsou 
nastavovány vazby mezi veřejnými strategiemi a ESI fondy, které přispějí k posouzení přínosů 
finanční podpory z ESI fondů k naplňování cílů veřejných strategií. MMR zavedlo v rámci Databáze 
strategií tzv. strategické mapy resortů a krajů, z nichž je zřetelná vazba mezi působnostmi, 
strategickými dokumenty a zákony. 
 
V roce 2016 byly schváleny všechny strategie aglomerací uplatňujících nástroje ITI a IPRÚ. 
Vypsány byly i výzvy řídicích orgánů IROP (vyjma 3 aktivit), OP D, OP Z a OP PPR pro integrované 
nástroje na základě kritérií schválených na předmětných monitorovacích výborech. Implementace 
nástroje CLLD je stále z převážné části ve fázi schvalování žádosti o podporu CLLD. 
 
Krajská úroveň 
Kraje ve sledovaném období plnily úkoly v oblasti regionálního rozvoje, které jsou jim svěřeny 
zákonem o podpoře regionálního rozvoje a sledovaly hodnoty indikátorů stanovené krajskými 
strategiemi. Kraje se aktivně podílely na zpracování strategických map, čímž docházelo ke 
zpřehlednění systému strategických dokumentů v rámci jednotlivých krajů.   
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Indikátory 
Nové/aktualizované metodické dokumenty  
a nástroje v oblasti strategické práce 

2015: Metodika a Manuál pro práci s „Databází 
strategií“ (1) + nové/rozšířené moduly v Databázi 
strategií (6) 
2016: aktualizace přílohy č. 1 Metodiky a Manuálu 
pro práci s „Databází strategií“ (1) + nové/rozšířené 
moduly v „Databázi strategií“ (4) (zdroj: MMR, 
2017a) 

Opatření 8.3 Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy 
Národní úroveň 
Rozvíjení informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě vč. zvyšování 
provázanosti a propustnosti informací mezi jednotlivými oblastmi a úrovněmi veřejné správy  
a informování veřejnosti a jednotlivých aktérů regionálního rozvoje je naplňováno 
prostřednictvím projektů podporujících implementaci „Strategického rámce rozvoje veřejné správy 
ČR pro období 2014-2020“, jehož SC 3 se zaměřuje na zvyšování a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu. Ve sledovaném období probíhala příprava projektové 
žádosti pro mapování možností elektronizace v rámci zejména přenesené působnosti, příprava 
projektové žádosti pro vytvoření metodiky naplňování úplného elektronického podání napříč 
veřejnou správou. 
 
Krajská úroveň 
Kraje v rámci svých dotačních titulů podporovaly například výstavbu a rozšiřování metropolitních 
sítí, infrastrukturu ICT a informační a komunikační technologie. Informování aktérů regionálního 
rozvoje v regionech bylo zajištěno i prostřednictvím konání regionálních stálých konferencí. 
 
Indikátory 
Počet elektronických podání učiněných 
prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových 
portálů 

0 (dle dat z MS 2014+ k 31. 12. 2016) 

Priorita 9 Podpora a spolupráce na místní a regionální úrovni 

Opatření 9.1 Posílení strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu  
a regionálnímu rozvoji  
Národní úroveň 
MMR zahájil realizaci projektů OP Z „Mapování strategické práce v institucích veřejné správy  
a návrhy na její zefektivnění“ zahrnující i krajské úřady“ a projekt „STRATeduka – vytvoření  
a zavedení vzdělávacího programu ke strategickému řízení ve veřejné správě“, zaměřeného na 
zlepšení strategické práce ve veřejné správě na úrovni ústřední státní správy a krajských 
samospráv.  
Také vznikly společné strategické dokumenty svazků obcí prostřednictvím projektu SMO ČR na 
podporu meziobecní spolupráce. MMR při tvorbě provázanosti metodik spolupracovalo  
i se zástupce SMS ČR. V rámci tohoto projektu byly v roce 2015 finalizovány strategické dokumenty 
zaměřené na oblast sociálních služeb, odpadového hospodářství a předškolního a základního 
vzdělávání. Aktivita byla rovněž plněna prostřednictvím přípravy strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje (CLLD). 
 
Ze strany MMR byla dále rozvíjena Databáze strategií (www.databaze-strategie.cz), jež na jednom 
místě shromažďuje relevantní dokumenty na mezinárodní, národní, oblastní, regionální a místní 
úrovni. MMR iniciovalo provedení analýzy provázanosti Strategie regionálního rozvoje ČR  
2014-2020 a krajských strategií regionálního rozvoje a její zahrnutí do regionálních akčních plánů 
jednotlivých krajů. MMR v daném období prosazovalo zakomponování formulací o potřebě 
koordinace strategického a územního plánování na všech úrovních do klíčových národních 

file://///praha.mmr.cz/dfs/N/odbor52/Oddělení%20522/Agendy/SRR/Zprava_o_uplatnovani_SRR/Text/www.databaze-strategie.cz
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strategických dokumentů, například „Strategického rámce Česká republika 2030“. 
 
V období 2015-2016 byly postupně schvalovány integrované nástroje na úrovni velkých měst (ITI  
a IPRÚ) a na úrovni venkovských mikroregionů (strategie CLLD). MMR v období 2015-2016 
pracovalo v součinnosti se zástupci dotčených ministerstev, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí 
ČR na provázání metodik přípravy strategií na národní, krajské a obecní úrovni, aby byla zajištěna 
jednotnost přístupu ke strategickému řízení napříč veřejnou správou.  
 
Krajská úroveň 
Kraje činily kroky ke koordinaci Zásad územního rozvoje a Strategií rozvoje územních obvodů krajů. 
 
Indikátory 
Nové/aktualizované metodické dokumenty  
a nástroje v oblasti strategické práce 

2015: Metodika a Manuál pro práci s „Databází 
strategií“ (1) + nové/rozšířené moduly v „Databázi 
strategií“ (6) 
2016: aktualizace přílohy č. 1 Metodiky a Manuálu 
pro práci s „Databází strategií“ (1) + nové/rozšířené 
moduly v „Databázi strategií“ (4) 
(zdroj: MMR, 2017a) 

Realizovaná školení / semináře ke strategickému 
řízení 

2015: školení „Databáze strategií“ (5) + školení  
k využití strategických map (1) + mezinárodní akce 
mimo jiné na téma strategické řízení (2) 
2016: školení „Databáze strategií“ (3) + mezinárodní 
akce mimo jiné na téma strategické řízení (1) 
(zdroj: MMR, 2017a) 

Realizovaná školení / semináře k územnímu 
plánování 

Celostátní konference o územním plánování  
a stavebním řádu (2015, Ostrava) - 1 
Konference Habitat, evropská sekce (2016, Praha, 
pod záštitou MMR) - 1 
Konference Asociace pro urbanismus a územní 
plánování (pod záštitou MMR) - 4 
Porady Odboru územního plánování s KÚ  
a Magistrátem hl. m Prahy - 4                                                                    
Semináře ŘO IROP k SC 3.3 - 14                                                                                                         
Semináře CRR k SC 3.3 - 9                                                                                                                                                                                       
Semináře OÚP pro úřady územního plánování  
k územním studiím krajiny - 2 
Semináře OÚP k dotacím z národního programu - 4                                                                   
Školení ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti  
v oboru územní plánování - 4 
Celkem - 43   
(zdroj: MMR, 2017a)                                                                                                                             

Počet podpořených nových územních plánů z národního programu (územní plány malých obcí) – 
108, z SC 3.3 IROP (územní plány obcí s rozšířenou 
působností) - 6 
Celkem - 114  
(zdroj: MMR, 2017a)                                                                                                                                         

Opatření 9.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce 
Národní úroveň 
Meziobecní spolupráce byla v období 2015-2016 prohlubována především prostřednictvím 
projektu „Posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Ke konci 
roku 2016 byl projekt ve fázi, kdy je navázán smluvní vztah se smluvními partnery v území  
a zahájena realizace projektu – tedy byla zřízena tzv. „Centra společných služeb“. Spolupráce obcí 
probíhala i na platformě MAS, která zahrnuje aktéry z veřejného, neziskového a soukromého 
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sektoru. Princip partnerství byl ve sledovaném období naplňován rovněž prostřednictvím systému 
stálých konferencí. Na národní úrovni byla ustavena NSK a v každém kraji RSK. 
 
Přeshraniční spolupráce byla podporována v rámci Cíle 2 Evropská územní spolupráce.  
Ve stanoveném období byly realizovány programy INTERREG V-A Česká republika - Polsko, 
INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, 
Program spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika a Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a nadnárodní a meziregionální programy Interreg 
EUROPE, Interreg Central Europe a Interreg Danube. 
 
MMR také plnilo svou metodickou roli prostřednictvím vytvořením certifikované metodiky 
věnované spolupráci vedení měst se zájmovými skupinami obyvatel. 
 
RSK se scházely zpravidla 2-4x za rok a diskutovaly aktuální témata v oblasti regionálního rozvoje 
v daném kraji. Jednání RSK se vždy účastní zástupce Ministerstva pro místní rozvoj – Odboru 
regionální politiky, který zajišťuje přenos informací mezi regionální a národní úrovní.  
 
Krajská úroveň 
Kraje cíleně podporovaly posilování identity regionů například prostřednictvím podpory kulturního 
dědictví (architektura, historické osobnosti a události), podporou tradiční lidové kultury a dotací na 
podporu oživení kulturních a uměleckých aktivit. Svými dotačními tituly kraje podporují destinační 
managementy turistických oblastí, provozní náklady MAS i mikroregiony na svém území. Některé 
kraje prostřednictvím svých dotačních titulů podporují rozvoj principů Místní agendy 21, 
zapojování veřejnosti do plánování rozvoje a popularizaci a propagaci konceptu udržitelného 
rozvoje na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin a nestátních neziskových 
organizací v daném kraji. Dotčené kraje působily v programech přeshraniční spolupráce jako 
regionální subjekty, které prostřednictvím svých regionálních expertů poskytovaly poradenství 
zaměřené na přípravu projektových záměrů vč. konzultační a technické pomoci a podporovaly 
regionální aktéry při vyhledávání vhodného přeshraničního partnera. Zároveň kraje organizovaly 
vzájemná setkání obou partnerských subjektů, podílely se na realizaci projektů, rovněž pořádaly 
semináře pro žadatele a propagovaly programy přeshraniční spolupráce pro odbornou a laickou 
veřejnost. 
 
Indikátory 
Počet projektů, kdy příjemce je dobrovolný svazek 
obcí 

21 (zdroj: MMR, 2017a) 

Počet podpořených (schválených) strategií CLLD, 
zdroj:  

27 (zdroj: MMR 2017e) 

Vyhodnocení indikátorů Prioritní oblast 4 
Využívání metod kvality v území 
(zdroj dat: Ministerstvo vnitra) 

Metody kvality v území využívalo k době zpracování 
dotazníkového šetření cca 90 úřadů územně 
samosprávných celků a čtyři služební úřady.  

Metodika zavádění/rozšiřování metod kvality 
v území (zdroj dat: Ministerstvo vnitra) 

ANO, jedním z výstupů je Metodické doporučení 
k řízení kvality v územně samosprávných celcích.  

Zdroj: MMR (2017a): Monitorovací zpráva akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016. 
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5.2 Vyhodnocení plnění územní dimenze 

Nastavení regionální politiky ČR a politiky Hospodářské, sociální a územní soudržnosti klade 

v programovém období 2014-2020 důraz na územní dimenzi s cílem věcně a zejména územně 

koncentrovat finanční prostředky u realizovaných intervencí. Ve vztahu k urbánní problematice jde  

o zvýšení role měst v implementačním systému (např. delegování některých činností a pravomocí  

na města, posilování partnerství, strategického plánování nebo integrovaných přístupů). Druhou 

rovinou je pak zvýšený důraz na podporu rozvojových potřeb na subregionální a lokální úrovni. 

Dle Dohody o partnerství (MMR, 2016a) je územní dimenze chápána jako možnost koncentrovat 

prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak 

konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojovém potenciálu) ČR a také zohledňující požadavek na 

vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů 

ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). 

Stav naplňování územní dimenze je sledován v porovnání s celkovou alokací na příslušný SpC 

operačních programů. Výsledky o plnění územní dimenze jsou předávány NSK, jednotlivým RSK a ŘO. 

Výsledky jsou také podkladem pro zpracování zprávy o implementaci Dohody o partnerství. 

Pro potřeby zprávy byly hodnoceny výzvy vyhlášené v roce 2015 a 2016 v rámci specifických cílů,  

u nichž byla v Národním dokumentu pro územní dimenzi identifikována územní dimenze. Nejedná se 

o kompletní výčet všech výzev vyhlášených v obou letech. U výzev, u nichž je zohledněna územní 

dimenze, jsou pro hodnocení použity ty výzvy, které splňovaly jedno z těchto kritérií: 

 Výzva je zaměřena na výhradně nějaké území (např. jen pro NUTS II Severozápad nebo  

pro hl. m. Prahu) 

 V rámci výzvy jsou stanovena kritéria zvýhodňující určitý typ území (např. bonifikace pro 

projekty realizované na území hospodářsky problémových regionů a regionů s vyšší než 

průměrnou mírou nezaměstnanosti uplatňované v rámci OP PIK) 

 Územní dimenze vyplývající z tematického zacílení výzvy (např. síť TEN-T).  

Do konce roku 2015 byla největší alokace výzev s územní dimenzí vynaložena v OP D a OP PIK. 

V rámci OP D byly vyhlášeny výzvy s velmi vysokou alokací zaměřené na dobudování či modernizaci 

páteřní dopravní infrastruktury. V rámci OP PIK to bylo dáno faktem, že všechny výzvy mají v sobě 

zakomponovanou územní dimenzi ve formě bonifikace pro projekty v hospodářsky problémových 

regionech a v okresech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Do dokonce roku 2016 už byla územní 

dimenze zohledněna ve větší míře i v dalších operačních programech, jako např. v IROP, OP VVV nebo 

OP ŽP. Alokace vyhlášených výzev pro jednotlivé tematické operační programy je znázorněna  

na Obr. 1 a Tab. 9. 
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Obr. 1 Alokace vyhlášených výzev se zohledněnou územní dimenzí v roce 2015 a 2016. 

Zdroj: MMR (2016b, 2017b): Zpráva o plnění územní dimenze 2015, 2016. 

Tab. 9 Počet vyhlášených výzev se zohledněnou územní dimenzí v tematických operačních programech v roce 
2015 a 2016. 

Operační program 
Specifické cíle s územní 

dimenzí dle NDÚD 

Počet výzev  

2015 2016 

OP D 1.1, 1.3, 1.4 2.1, 2.3, 3.1 4 28 

IROP 
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.1, 3.3, 4.1 
11 36 

OP PIK 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2 
36 34 

OP VVV 

1.1 (IP1); 1.3 (IP1); 2.1, 

2.2, 2.4 (IP1); 2.5 (IP1); 

3.1, 3.2, 3.3, 3.5 (IP1); 3.1 

(IP3); 3.1 (IP3); 2.1 (IP2) 

1 18 

OP ŽP 
1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.4 
3 18 

PRV 19.2.1, 19.3.1  0 2 

OPZ 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 7 8 

OP PPR 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 4.3 

6 22 

Zdroj: MMR (2016b, 2017b): Zpráva o plnění územní dimenze 2015, 2016. 

Cílem finančního rozměru územní dimenze stanoveným v Národním dokumentu k územní dimenzi je 

poskytnout projektům s územní dimenzí alokaci min. 169,5 mld. Kč., z toho na projekty mimo 

integrované nástroje je přislíbena alokace 105 mld. Kč. Z tabulky 10 vyplývá, že potenciál naplnění 

územní dimenze v jednotlivých tematických operačních programech na základě schválených3 žádostí 

(59,5 mld. Kč) přibližně odpovídá předpokladům Národního dokumentu pro územní dimenzi. Přesné 

                                                           
3 Schválenými projekty se myslí projekty, které k 31. 12. 2016 byly minimálně ve stavu „Operace s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory“ a dalších kladných stavech dle Metodického pokynu procesů řízení a monitorovaní ESI fondů v MS2014+. 
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zhodnocení bude možné až na základě ukončených projektů. Výsledky zobrazení územního rozložení 

na úrovni obcí jsou zatíženy nedostatečným detailem vyplnění místa realizace u jednotlivých 

operačních programů. 

Tab. 10 Alokace pro územní dimenzi. 

Územní dimenze řešena 

prostřednictvím 
Alokace (mld. Kč) 

Podíl alokace pro územní dimenzi 

z celkové alokace (%) 

Projektů v rámci zacílení výzev 105 17,3 

ITI 38,2 6,4 

IPRÚ 10,5 1,7 

CLLD 15,8 2,6 

Územní dimenze celkem min. 169,5 27,6 

Zdroj: MMR (2015b): Národní dokument k územní dimenzi, verze 2. 

Tab. 11 Alokace zaregistrovaných a schválených žádostí s územní dimenzí (v mil. Kč). 

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
4
 0 0 

Celkem 356 430,10 59 473,69 

Zdroj: MMR (2016b, 2017b): Zpráva o plnění územní dimenze 2015, 2016. 
 

 

5.3 Vyhodnocení pokroku integrovaných nástrojů 

ČR se v Dohodě o partnerství (MMR, 2016a) zavázala k realizaci Integrovaných územních investic (ITI) 

a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Základní rámec pro implementaci těchto nástrojů 

vytváří Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013. ČR se také rozhodla pro využití 

specifického národního integrovaného nástroje Integrované plány rozvoje území (IPRÚ), které 

podpoří rozvoj regionálně významných městských center. 

A) Integrované územní investice (ITI) 

V průběhu roku 2016 bylo předloženo a schváleno sedm integrovaných strategií (MMR, 2017c). Jedná 

se o: 

 Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (schváleno  

25. 8. 2016), 

 Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (schváleno 29. 8. 2016), 

 Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (schváleno 19. 9. 2016),  

 Integrovaná strategie Olomoucké aglomerace (schváleno 3. 10. 2016), 

                                                           
4
 Územní dimenze v Programu rozvoje venkova je spjata s realizací integrovaných strategií CLLD, která se potýká s určitým zpožděním. 

Prozatím jsou projekty předkládány a hodnoceny na úrovni výzev nositele IN. 
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 Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI 

(schváleno 13. 10. 2016), 

 Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace (schváleno 3. 11. 2016), 

 Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti (schváleno 11. 11. 2016). 

Pro šest ITI byly vydány všechny akceptační dopisy ŘO a přešly tak do fáze realizace. Strategie ITI 

plzeňské metropolitní oblasti přešla do fáze realizace 3. 1. 2017. U všech nositelů IN došlo k ustavení 

implementační struktury, tj. Řídícího výboru a pracovních skupin. Byly také připraveny, vypsány  

a uzavřeny první výzvy nositelů vč. projednání prvních projektů, kterým bylo Řídicími výbory vydáno 

vyjádření o souladu s příslušnou strategií. Nositelé také připravili harmonogramy výzev na rok 2017. 

V případě zapojení ZS na úrovni města, nositelé připravili podobu veřejnoprávních smluv o přenosu 

výkonu práv a povinností ŘO na zprostředkující subjekty ITI uzavíraných mezi jednotlivými ŘO a městy 

k tomuto účelu pověřenými ve smyslu „zákona o regionálním rozvoji“. Smlouvy byly zatím podepsány 

v případě IROP a OP PIK, v případě OP VVV se očekává finalizace smluv v 2. čtvrtletí roku 2017. 

Byly také vypsány výzvy ŘO IROP (7 výzev), OP D (7 výzev), OP Z (2 výzvy) a OP PPR (2 podvýzvy – 16a, 

16b) pro IN na základě kritérií schválených předmětnými Monitorovacími výbory. Výzvy ostatních 

programů zapojených do implementace nástrojů ITI budou vyhlášeny v 1. Čtvrtletí 2017. 

V průběhu období 2014-2016 nebyl realizován žádný integrovaný projekt a nedošlo tak k žádnému 

čerpání finančního plánu ani plnění indikátorů. 

B) Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 

V průběhu roku 2016 bylo předloženo a schváleno šest integrovaných strategií (MMR, 2017d). Jedná 

se o: 

 Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (schváleno 16. 8. 2016), 

 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (schváleno 16. 8. 2016), 

 Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 (schváleno 16. 8. 2016), 

 Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav (schváleno 25. 8. 2016), 

 Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (schváleno 13. 10. 2016), 

 Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (schváleno 2. 11. 2016). 

ŘO následně vydaly nositelům příslušné akceptační dopisy. U všech nositelů IN došlo k ustavení 

implementační struktury, tj. Řídícího výboru a pracovních skupin. Byly připraveny, vypsány  

a uzavřeny první výzvy nositelů vč. projednání prvních projektů. Nositelé také připravili 

harmonogramy výzev na rok 2017. 

Byly vypsány výzvy ŘO IROP (7 výzev), OP D (5 výzev), OP Z (2 výzvy) pro integrované nástroje  

na základě kritérií schválených předmětnými Monitorovacími výbory. 

V průběhu období 2014-2016 nebyl realizován žádný integrovaný projekt a nedošlo tak k žádnému 

čerpání finančního plánu ani plnění indikátorů. 
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C) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

Potřebu realizace integrovaného nástroje zaměřeného na rozvoj venkova v ČR potvrdil velký zájem 

MAS o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), přičemž 179 ze 180 

standardizovaných MAS působících v ČR požádalo o podporu své strategie (MMR, 2017e). Žádosti  

o podporu SCLLD mohly MAS do konce roku 2016 podávat v rámci dvou výzev: 

 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje byla 

vyhlášena 1. 8. 2015, příjem žádostí o podporu byl zahájen 1. 9. 2015 a ukončen 31. 3. 2016 

(doba příjmu žádostí byla prodloužena, původně měl být příjem žádostí ukončen  

31. 12. 2015). Do první výzvy předložilo žádost o podporu SCLLD celkem 165 MAS. 

 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 2 

byla vyhlášena 11. 5. 2016, příjem žádostí o podporu byl zahájen téhož dne a ukončen  

31. 12. 2016 (doba příjmu žádostí byla dvakrát prodloužena, původně měl být příjem žádostí 

ukončen 29. 7. 2016). Do druhé výzvy bylo předloženo celkem 36 žádostí o podporu SCLLD. 

Do 31. 12. 2016 bylo v obou výzvách podáno celkem 201 žádostí o podporu SCLLD, z toho bylo 22 

žádostí podáno opakovaně MAS, jejichž první žádost byla zamítnuta.  

Proces hodnocení/schvalování žádostí o podporu SCLLD, který probíhal v souladu s Metodickým 

pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (dále „MPIN“) (MMR, 

2015c), byl ke konci roku 2016 přibližně ve své polovině. Schvalovací proces zpočátku zahrnoval dvě 

vlny věcného hodnocení, přičemž v každé vlně věcného hodnocení předcházelo hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti, v rámci kterého mohla být žadateli žádost jednou vrácena 

k doplnění/přepracování. Proces hodnocení/schvalování se ve sledovaném období značně zpomalil  

a hrozilo, že velká část žádostí bude zamítnuta, což nebylo v zájmu žadatelů, ŘO ani MMR jako 

gestora IN. MMR na vzniklou reakci operativně reagovalo a k 15. 8. 2016 vešlo v účinnost „Metodické 

stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 3“, kterým se schvalovací proces rozšířil o třetí vlnu 

hodnocení. Třetí vlna hodnocení pochopitelně prodloužila celý schvalovací proces, nicméně byla 

vhodnějším řešením, než případné ukončení administrace velkého množství žádostí ve druhé vlně, 

které by musely být podány opakovaně a absolvovaly by celý proces hodnocení od začátku. 

Stav hodnocení/schvalování žádostí o podporu SCLLD byl k 31. 12. 2016 následující: 

 Stav hodnocení žádostí podaných do 1. Výzvy – ze 165 podaných žádostí 15 žádostí 

nesplnilo podmínky první vlny hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a jejich 

administrace byla ukončena. Zbývajících 150 žádostí bylo předáno do 1. Vlny věcného 

hodnocení, přičemž poslední žádost z 1. Výzvy byla do první vlny věcného hodnocení poslána 

28. 11. 2016. 

 

82 žádostí úspěšně absolvovalo 2. Vlnu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a bylo 

předáno do 2. Vlny věcného hodnocení. 41 žádostí bylo předáno již do 3. Vlny věcného 

hodnocení. Dvě žádosti z první výzvy byly zamítnuty ve věcném hodnocení (jedna ve druhé 

vlně a jedna ve třetí vlně) a tři žádosti byly staženy samotnými žadateli (dvě po druhé vlně 

věcného hodnocení a jedna ve třetí vlně věcného hodnocení). Celkem byla ukončena 

administrace u 20 žádostí z první výzvy (všechny žádosti byly opakovaně podány do druhé 

výzvy). 
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Schváleno bylo 27 žádostí (žádosti splnily podmínky věcného hodnocení), pro 16 z nich již 

byly ŘO vydány akceptační dopisy. Seznam MAS se schválenými žádostmi o podporu SCLLD 

k 31. 12. 2016 je uveden ve „Zprávě o pokroku integrovaných nástrojů CLLD“ (MMR, 2017e).  

 

 Stav hodnocení žádostí podaných do 2. Výzvy – z 36 podaných žádostí bylo 22 žádostí 

podáno opakovaně (žádosti MAS, jejichž první žádost byla zamítnuta nebo byla stažena 

žadatelem), zbývajících 14 žádostí podaly MAS, které nepodaly žádost do 1. Výzvy. Dvě 

žádosti nesplnily podmínky první vlny hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a jejich 

administrace byla ukončena (obě žádosti byly podány opakovaně v rámci téže výzvy).  

16 žádostí bylo předáno do první vlny věcného hodnocení a jedna žádost již do druhé vlny 

věcného hodnocení. 18 žádostí se ke konci sledovaného období nacházelo v první vlně 

hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Žádná žádost z druhé výzvy nebyla 

schválena. 

V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy v rámci IROP (5 výzev), PRV (2 výzvy), OPZ (1 výzva). Výzvy jsou 

průběžné a měly by pokrýt zbývající část programového období. Již v roce 2015 byla vyhlášena výzva 

ŘO IROP „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ ve specifickém cíli 4.2 IROP „Posílení 

kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních 

schopností MAS.“ K 31. 12. 2016 bylo ŘO IROP vydáno 81 rozhodnutí o poskytnutí dotace na provoz 

MAS. Nárok na poskytnutí dotace mají MAS, jejichž žádost o podporu SCLLD je v první vlně věcného 

hodnocení hodnocena výrokem „Ano“ nebo „Ano s výhradou. 

V návaznosti na výzvy ŘO připravovaly MAS se schválenými SCLLD výzvy MAS. Také proběhla příprava 

interních postupů MAS pro jednotlivé programové rámce a jejich schvalování ŘO. MAS definovaly  

i hodnotící kritéria pro opatření (fiche) programových rámců. Proběhla školení pracovníků MAS na 

přípravu výzev MAS a hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů v systému CSSF14+. 

Do konce roku 2016 bylo vyhlášeno celkem 18 výzev MAS (16 v programovém rámci OPZ,  

dvě v programovém rámci PRV). 

V průběhu období 2014-2016 nebyl realizován žádný integrovaný projekt a nedošlo tak k žádnému 

čerpání finančního plánu ani plnění indikátorů. 

MMR Pro všechny IN průběhu roku 2016 vydalo čtyři metodická stanoviska, která upřesňovala 

postupy na straně nositelů integrovaných strategií. Na konci roku 2016 byla formálně zahájena  

2. Komplexní aktualizace „MPIN“ (MMR, 2015c) zaměřená zejména na zapracování popisu 

technických řešení pro oblast monitorování a změnového řízení integrovaných strategií  

v monitorovacím systému MS2014+, zpřesnění postupů velké komise ŘO a na úpravu projektového 

cyklu integrovaných projektů dle podoby odsouhlasené Evropskou komisí. 

Jako podpora nositelům integrovaných strategií byl v roce 2016 zahájen projekt „MEDUIN II“. V jeho 

rámci jsou organizovány semináře pro nositele (pro každý nástroj se v roce 2016 uskutečnily dva 

semináře), je jim poskytnuta expertní podpora či jsou z něj hrazeni externí hodnotitelé integrovaných 

strategií. 
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5.4 Hodnocení vývoje regionálních rozdílů ČR 

5.4.1 Pozice regionů a regionálních rozdílů ČR v evropském kontextu 

Cílem je vyhodnotit pozici regionů ČR v evropském kontextu, identifikovat podprůměrné  

a nadprůměrné regiony v evropském kontextu a odhalit trendy vývoje vzhledem k ostatním 

evropským regionům. Dílčím cílem je porovnat velikost regionálních rozdílů v ČR s vybranými 

evropskými zeměmi (východní a západní část Německa, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)  

a zjistit trend ve velikosti regionálních rozdílů v Česku v evropském kontextu.  

Analýza přinese odpověď na následující otázky:   

 Do jaké míry se daří dlouhodobě posilovat konvergenci českých regionů ve vztahu k EU?  

 Které jsou hlavní regiony, u nichž dochází k reálnému přibližování k EU? Existují regiony, které 

jsou v evropském porovnání výrazně podprůměrné? Jaký je trend jejich vývoje (přibližování 

úrovně vs. pokračování v propadu)?  

 Vyrovnává se ČR s regionálními rozdíly lépe než ostatní evropské země?  

Tab. 12 Vybrané indikátory pro hodnocení regionálních rozdílů ČR na evropské úrovni. 

Dimenze Indikátor Časová řada Označení 

ekonomická 

HDP v PPS na obyvatele v % průměru EU28 2008-2014 HDP 

Celkové výdaje na vědu a výzkum v % HDP 2008-2014 VAV 

Míra registrované nezaměstnanosti v % 2008-2015 MN 

sociálně-
demografická 

Migrační saldo na 1000 obyvatel 2008-2014 MIG 

Naděje dožití při narození – ženy 2008-2014 ND_Z 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním v %
5
 2008-2015 VS 

environmentální
6
 

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci v % 2008-2013 KAN 

Produkce komunálních odpadů na 1 obyvatele v t 2008-2013 OD_K 

Vodní eroze půdy v t/ha 2000 a 2010 ERO 

Zdroj: Eurostat (tabulky nama_10r_2gdp, rd_e_gerdreg, lfst_r_lfu3rt, demo_r_gind3, demo_r_mlifexp, 

edat_lfse_04, env_wwcon_r2, env_ww_con, env_rwas_gen, demo_r_d2ja, aei_pr_soiler). 

VYHODNOCENÍ: 

 V případě HDP v PPS na obyvatele výsledky ukazují nejnižší míru regionálních 

nerovnoměrností u Německa a Rakouska. V případě zemí Visegrádské skupiny (dále „V4“) je 

zřejmý efekt vyspělého metropolitního regionu následovaný propadem a podobnou 

ekonomickou úrovní zbylých regionů. Nejvyšší míru relativních regionálních nerovnoměrností 

v tomto smyslu vykazuje Slovensko, přičemž je patrná tendence k dalšímu růstu 

nerovnoměrnosti. Naopak v ČR došlo k nepatrnému snížení regionální nerovnoměrnosti HDP 

v PPS na 1 obyvatele. 

 

 Nejvýznamnější rozdíly a nerovnoměrnosti jsou spojeny s podílem výdajů HDP na VaV 

aktivity. Z podstaty ukazatele je zjevné, že každý region disponuje odlišnými možnostmi  

a lidskými i znalostními kapacitami a přirozeně bude významně nerovnoměrně koncentrován. 

                                                           
5 VS je definován jako podíl obyvatel ve věku 25-64 let s dosaženým terciárním stupněm vzdělání. 
6 Databáze s indikátory pro hodnocení environmentální dimenze není úplná (u některých indikátorů chybí údaje za regiony NUTS 2 a musely 
být využity údaje za státy) a také nejsou dostupné aktuální údaje (poslední za rok 2013) 
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Nejvyšší míra regionální nerovnoměrnosti je patrná v západním Německu a také v Polsku. ČR 

má v tomto případě podobné hodnoty jako sousední Rakousko.  

 

 U registrované míry nezaměstnanosti byly identifikovány protichůdné tendence z hlediska 

zvyšování či snižování relativních regionálních nerovnoměrností. ČR mělo na počátku 

sledovaného období téměř nejvyšší hodnotu nezaměstnanosti7, ale v průběhu dalších šesti 

let došlo ke snížení vnitrostátní variability nezaměstnanosti, tak u Rakouska či východního 

Německa je situace zcela opačná.  

 

 Přirozeně velmi vysokou míru relativní nerovnoměrnosti vykazuje migrační saldo, které 

odráží zejména rozdílnou atraktivitu regionů z hlediska pracovních příležitostí. Zatímco ve 

většině zemí byl zaznamenán podstatný pokles vnitrostátní variability, tak v ČR (a na 

Slovensku) je zřejmý nárůst nerovnoměrnosti. V obou zemích je situace ovlivněna především 

výlučnou pozicí metropolitních regionů v regionálním systému osídlení.  

 

 Z povahy ukazatele je hodnota naděje dožití při narození ve všech zemích velmi podobná  

a indikuje očekávanou regionální rovnoměrnost.  

 

 V případě podílu osob s vysokoškolským vzděláním byly identifikovány minimální posuny  

v hodnoceném období a celková hodnota vnitrostátní variability potvrzuje také nižší míru 

regionální nerovnoměrnosti. Ve srovnání s okolními zeměmi patří hodnoty ČR k nejvyšším. 

Z provedených analýz a hodnocení na úrovni států a regionů střední Evropy v období 2008-2015 jsou 

patrné převažující trendy a tendence ukazatelů ekonomické konkurenceschopnosti a územní 

soudržnosti: 

 Výsledky analýz potvrzují, že na úrovni celé ČR dochází pouze u vybraných ukazatelů  

k přibližování se ekonomikám hospodářského vývoje ve střední Evropě (Rakousko  

a Německo). Typickým příkladem je např. růst podílu výdajů na VaV aktivity, zvyšování 

naděje dožití při narození nebo růst podílu osob s vysokoškolským vzděláním.  

Naopak v případě sledovaného ukazatele HDP v PPS na obyvatele v % průměru EU28  

k přibližování ekonomikám Rakouska či Německa nedochází.  

Pozice ČR v rámci celé EU se mírně vylepšila (posun v pořadí ze 17. Na 15 místo),  

ale ekonomiky Rakouska a Německa rostly v hodnoceném období rychleji a relativně se 

tedy ještě vzdálily. 

 Specificky byla pozornost zaměřena na vývojové tendence a komparaci ČR v rámci zemí V4. 

Analýzy potvrdily velmi dobré postavení ČR mezi ostatními postsocialistickými 

ekonomikami ve střední Evropě. ČR ve většině sledovaných ukazatelů vykazuje velmi 

nadprůměrné hodnoty ze všech států V4.  

 

 Ačkoliv byly dokumentovány vývojové trajektorie ČR, které jsou nadprůměrné v rámci zemí 

V4 a mají tendenci přibližovat se vyspělým ekonomikám Rakouska a Německa (u vybraných 

ukazatelů), tak konvergenční snahy o sbližování regionů ČR s regiony EU jsou regionálně 

                                                           
7
 Tato situace je významně ovlivněna specifickou pozicí Prahy, která vykazuje dlouhodobě velmi nízkou míru registrované nezaměstnanosti 

(což bylo patrné i na konci ekonomické konjunktury v roce 2008) a na druhé straně jsou strukturálně postižené a hospodářsky slabší regiony 
v pánevních oblastech, ale i dalších částech ČR, kde je naopak dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. 
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velmi diferencované. Hlavním motorem sbližování jsou Praha a Středočeský kraj, ale velmi 

vysokou dynamiku zaznamenal region Jihovýchod, zejména Jihomoravský kraj. Ve 

středoevropském kontextu nadprůměrné hodnoty vykazoval ještě region Jihozápad. Zbylé 

regiony ČR v konkurenci jiných regionů střední Evropy stagnují nebo i ztrácejí. Konvergenční 

dynamika je tak velmi regionálně diferencovaná, což má dopad na relativně pomalé 

přibližování celé ČR.  

 

 V delším časovém horizontu se ukazuje, že ČR má tendenci zaujmout specifickou pozici 

semi-periferie v rámci EU a nijak významně se nepřibližuje jádrovým zemím Evropy.  

Tato pozice semi-periferie bude nadále založena na velmi dobře kvalifikované pracovní síle, 

jejíž cena je stále nízká (ve srovnání s Rakouskem a Německem), ale jejíž hodnota bude 

nadále růst. Podobná zjištění v nedávné době přinesla také komparativní analýza hodnotící 

dlouhodobou evoluční dynamiku prostorových a strukturálních změn v ekonomice ČR  

a Rakouska (Novotný, Blažek, Květoň 2016).  

 

 

5.4.2 Regionální rozdíly v ČR na úrovni krajů 

Cílem této části je vyhodnotit stav a vývoj regionálních rozdílů na úrovni krajů a odhalit základní 

tendence ve vývoji regionálních rozdílů. Analýza může přispět k určité typologii krajů z hlediska 

dosažené úrovně a trendů vývoje v jednotlivých sledovaných oblastech a pomůže identifikovat 

„problémové“ kraje.  

Analýza přinese odpovědi na následující otázky:  

 Jaký byl vývoj regionálních rozdílů v ČR na úrovni krajů?  

 Dochází dlouhodobě ke snižování meziregionálních rozdílů na úrovni krajů?  

 Které kraje lze považovat za „problémové“ a v jakých oblastech? Jak se mění pozice těchto 

krajů v porovnání se zbytkem ČR?  

Tab. 13 Vybrané indikátory pro hodnocení regionálních rozdílů ČR na krajské úrovni. 

Dimenze Indikátor Časová řada Označení 

ekonomická 

HDP na 1 obyvatele v Kč 2008-2015 HDP_O 

Výdaje na vědu a výzkum na 1 obyvatele v Kč 2008-2015 VAV_O 

Registrovaná míra nezaměstnanosti v % 2008-2015 MN 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 2008-2015 UCH 

Bytová výstavba na 1000 obyvatel
8
 2008-2015 BYTY 

sociálně-
demografická 

Migrační saldo na 1000 obyvatel 2008-2015 MIG 

Index stáří
9
 2008-2015 IS 

Naděje dožití při narození – ženy 2008-2015 ND_Z 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním v % 2008-2015 VS 

Trestná činnost na 1000 obyvatel
10

 2008-2015 TR_CIN 

environmentální 
Tuhé emise v t/km

2
 2008-2015 EM_T 

Produkce podnikových odpadů na 1 obchodní společnost  
v t 

2008-2015 OD_P 

                                                           
8 BYTY je definován jako počet dokončených bytů na 1000 obyvatel 
9 IS je definován jako počet obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let 
10 R_CIN vyjadřuje míru celkové kriminality (tedy veškeré zjištěné trestné činy) 
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Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci 
v % 

2008-2015 KAN 

Koeficient ekologické stability
11

 2008-2015 KES 

Investice na ochranu životního prostředí podle místa stavby 
v mil. Kč 

2008-2015 INV_ZP 

Zdroj: Eurostat (tabulky nama_10r_2gdp, rd_e_gerdreg, lfst_r_lfu3rt, demo_r_gind3, demo_r_mlifexp, 

edat_lfse_04, env_wwcon_r2, env_ww_con, env_rwas_gen, demo_r_d2ja, aei_pr_soiler). 

 

VYHODNOCENÍ: 

EKONOMICKÁ DIMENZE 

 V případě HDP na 1 obyvatele dochází k vyššímu tempu růstu ve všech krajích (bez zahrnutí 

Prahy) ve srovnání s hlavním městem Prahou. Vyšší tempo růstu je způsobeno zcela 

rozdílnými výchozími podmínkami. Na straně druhé, porovnáme-li čtyři nejvýše postavené 

kraje v roce 2008 se čtyřmi nejníže postavenými kraji z hlediska pořadí HDP na 1 obyvatele, 

tak je patrné, že:  

 již nedochází k zásadnímu zvyšování regionálních rozdílů na úrovni krajů,  

 nejvýše postavené kraje vykázaly růst o 13,7 %, zatímco nejhůře postavené kraje 

zaznamenaly nárůst o 12,5 %. Trend meziročních změn v posledních dvou letech, 

který lze charakterizovat jako období ekonomické konjunktury, potvrzuje výše 

uvedené. Nejlépe postavené kraje vykazují rozdíl v dynamice růstu a k reálné 

konvergenci nedochází.  

 

 V případě výdajů na VaV obecně ke konvergenci regionů také nedochází, což je přirozené  

a není to ani žádoucí. Každý region má zcela jiné předpoklady pro VaV aktivity, které 

způsobují nerovnoměrné rozložení aktérů v oblasti VaV. Tento ukazatel vykazuje nejvyšší 

regionální variabilitu, která se navíc prohlubuje a pravděpodobně tento trend bude 

pokračovat. Důvodem je zvyšující se koncentrace lidských, technologických a obecně 

znalostních kapacit do omezeného množství regionů.  

Nepochybně vhodné by však bylo ustálení a elementární fungování regionálních inovačních 

systémů na úrovni krajů, které jsou v současnosti v různých stádiích vývoje. Absorpční 

kapacita v mnohých krajích pro tyto aktivity je však nízká.  

 

 Analýzy ukázaly, že celkový trend míry nezaměstnanosti je prokazatelně klesající (na úrovni 

celé ekonomiky i krajů), tak v postkrizovém období je tempo snižování nezaměstnanosti  

u čtyř nejvýše postavených krajů vyšší než u čtyř nejníže postavených krajů.  

Nelze tvrdit, že by se míra nezaměstnanosti snižovala rychleji u hůře postavených regionů, 

naopak k takovému přibližování nedochází. I přes klesající trend dochází v posledních třech 

letech k pozvolnému růstu meziregionálních rozdílů z hlediska nezaměstnanosti.  

 

 V případě počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo došlo k nejvyššímu nárůstu  

v hlavním městě Praze. To je zapříčiněno, jednak mimořádně nízkou hodnotou v roce 2008  

a jednak dlouhodobě se posilující roli Prahy jako centra pracovních příležitostí. I přesto je 

                                                           
11 KES vyjadřuje poměr stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků v kraji 
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počet uchazečů o zaměstnání v Praze druhý nejnižší (v roce 2015). Nižší hodnoty vykazuje jen 

Plzeňský kraj.  

Z hlediska krátkodobé dynamiky tohoto ukazatele má smysl porovnávat spíše poslední  

3 roky, které jsou charakterizované celkově příznivou situací na trhu práce  

i v ekonomice jako celku. V tomto smyslu všechny kraje vykazují podstatný pokles počtu 

uchazečů na 1 volné pracovní místo.  

Je patrné, že regionálním ekonomikám se daří vytvářet dostatečný počet nových 

pracovních míst, absorbovat tím disponibilní pracovní sílu, ale často se jedná o nízko 

placená pracovní místa.  

 

 Bytová výstavba na 1000 obyvatel odráží migrační atraktivitu regionů, ale také 

koupěschopnost a tedy životní úroveň obyvatel. Mezikrajská variabilita je poměrně vysoká  

a ve všech regionech došlo k celkovému poklesu bytové výstavby v průběhu sledovaného 

období. Nejvyšší pokles zaznamenal Liberecký, Zlínský a Olomoucký kraj. Poslední dostupné 

meziroční hodnocení (2015/2014) již naznačuje nový trend, kterým je zvýšení regionální 

nerovnoměrnosti.  

V roce 2015 se zvýšila polarizace bytové výstavby v Čechách a zejména kraje spádující na 

Prahu (Středočeský kraj) vykazují spíše stagnaci nebo pokles bytové výstavby (Plzeňský  

či Liberecký kraj). Naopak v moravskoslezské části ČR se zvýraznila atraktivita a ekonomická 

vyspělost Brna, resp. Jihomoravského kraje a také Moravskoslezského kraje. 

 

SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ DIMENZE 

 Regionální rozdíly migračního salda jsou patrná zejména v Čechách, kde se zvýraznila 

atraktivita Prahy a Středočeského kraje. Pouze tři kraje vykazují po celé sledované období 

2008-2015 kladné migrační saldo (Středočeský kraj, Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj). 

I přesto že míra migrační aktivity je v ČR ve srovnání s jinými zeměmi nízká, tak je patrné, že  

i v důsledku ekonomické krize a dalších faktorů se začal profilovat regionální vzorec 

dlouhodobě migračně růstových regionů. Vzhledem ke koncentraci pracovních příležitostí  

i dalších obslužných aktivit do nejvýznamnějších středisek bude tento trend 

pravděpodobněji pokračovat i v dalších letech.  

 

 Výsledky analýzy indexu stáří potvrzují velmi nízkou mezikrajskou variabilitu. Jediným 

krajem, ve kterém došlo k poklesu indexu stáří, byla Praha. U zbývajících regionů byly 

identifikovány nárůsty indexů stáří, ačkoliv dynamika byla velmi proměnlivá. Nejnižší index 

stáří vykazuje od roku 2011 do současnosti Středočeský kraj a navíc dynamika 

demografického stárnutí je nejnižší v ČR. Velmi nízké hodnoty byly charakteristické také 

pro Ústecký kraj, ale pro něj je typický také poměrně rychlý proces demografického stárnutí 

(na rozdíl od Středočeského regionu).  

Obecně je patrné snižování meziregionálních rozdílů z hlediska demografického stárnutí. 

Mezikrajské rozdíly v roce 2008 byly podstatně vyšší než v roce 2015. Nejvyšší tempo 

demografického stárnutí vykazují hospodářsky slabé nebo strukturálně postižené regiony, 

ve kterých je navíc zvýšená míra nezaměstnanosti a celkový nedostatek pracovník míst. Jedná 

se o Karlovarský a Ústecký kraj, ale také např. o Moravskoslezský kraj.  
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 Naděje dožití obyvatel se v ČR dlouhodobě zvyšuje. Přirozenou tendencí je postupné 

zvyšování střední délky života i na regionální úrovni, přičemž variabilita z hlediska naděje 

dožití je zcela minimální. Mezi regiony s dlouhodobě nejvyšší nadějí dožití žen (i celkově) 

patří Praha, Vysočina a Jihomoravský kraj. Také tři regiony s nejnižší nadějí dožití jsou  

v zásadě stejné tj. Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.  

V rámci celého souboru krajů byl zaznamenán nejvyšší posun u Olomouckého  

(z 9. Na 5. Pozici) a Pardubického (z 8. Na 4. Pozici) kraje. Naopak nejvyšší „propad“ v pořadí 

je patrný u Plzeňského kraje (z 6. Na 11. Pozici).  

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nadějí dožití, tj. mezi Prahou a Ústeckým krajem je 3,01 roku. 

Kromě celkově dlouhodobého zvyšování naděje dožití v krajích dochází také k velmi mírným 

konvergenčním tendencím mezi kraji.  

 

 Regionální nerovnoměrnosti osob s VŠ vzděláním jsou poměrně nízké a navíc je evidentní 

tendence k dalšímu snižování. Dlouhodobě nejvyšší podíl je charakteristický pro Prahu  

(32,6 %) a Jihomoravský kraj (21,7 %). Zbylé regiony již vykazují velmi podobné hodnoty 

pohybující se kolem 14 %.  

Dynamika procesu zvyšování osob s VŠ vzděláním je regionálně velmi diferencovaná. 

Nejnižší dynamiku vykazuje Praha (růst o 27,8 %).  

Celkově lze potvrdit, že ve sledovaném období docházelo ke konvergenci českých regionů  

(v 6 ze 7 sledovaných let byl index změny nejníže postavených krajů vždy vyšší než 4 nejvýše 

postavené kraje). Je tedy patrné, že rychlost zvyšování podílu osob s VŠ vzděláním byla  

u nejníže postavených regionů vyšší než u čtyř nejvýše postavených krajů.  

 

 Rozdíly mezi kraji z hlediska trestné činnosti na 1000 obyvatel jsou relativně stále, což je 

podmíněno různými predispozicemi regionů. Ve všech regionech došlo ve sledovaném 

období k celkovému poklesu trestné činnosti, nicméně dynamika i dosažený stav  

se významně liší.  

Dlouhodobě nejvyšší podíl trestných činů na 1000 obyvatel vykazuje Praha (50,8), ale v jejím 

případě je patrný pokles o 25 % oproti roku 2008. Nejvyšší úbytek trestných činů je 

charakteristický pro Středočeský kraj (pokles o 45 %). Celkově nejnižší hodnoty v současnosti 

dosahuje kraj Vysočina, Zlínský a Pardubický kraj (cca 13). 

Obecně lze potvrdit konvergenční tendence z hlediska vývoje meziregionálních rozdílů. 

Nejníže postavené kraje v roce 2008 v průběhu sledovaného období snižovaly míru trestné 

činnosti rychleji, než nejvýše postavené regiony.  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ DIMENZE 

 Na úrovni všech krajů jako celku docházelo ve sledovaném období ke snižování tuhých emisí, 

ale dynamika vývoje byla regionálně diferencovaná.  

Nejvyšší pokles (40 %) tuhých emisí zaznamenala Praha, ale i přesto se jedná o region  

s jednoznačně nejvyššími dosaženými hodnotami. Důvodem je jednak vysoká intenzita 

dopravy, ale i stacionárních zdrojů znečištění.  
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Druhou nejvyšší hodnotu má dlouhodobě Ústecký kraj (následovaný Moravskoslezským 

krajem), které se potýkají celé transformační období s problémem znečištění ovzduší včetně 

stacionárních zdrojů znečištění.  

Celkové pořadí krajů se nijak významně nezměnilo. Dlouhodobě nelze sledovat systematické 

konvergenční tendence z hlediska tuhých emisí.  

 

 Mezikrajská variabilita produkce podnikových odpadů meziročně kolísá, ale je patrná 

tendence ke snižování relativních regionálních nerovnoměrností.  

Regionálně však lze identifikovat dva trendy. Na jedné straně jsou kraje, u kterých je patrný 

nárůst produkce podnikových odpadů (na počet podniků) jako např. Jihočeský, Pardubický, 

Královéhradecký, Olomoucký a Zlínský. Na druhé straně jsou zbylé kraje, které  

ve sledovaném období zaznamenaly klesající tendenci produkce podnikových odpadů.  

Z hlediska celkového pořadí nebyl identifikován zásadní posun v souboru krajů v ČR.  

Ve sledovaném období nebyly identifikované setrvalé konvergenční tendence.  

 

 Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci se vyznačuje velmi nízkou 

mezikrajskou variabilitou. Regionální vzorec je ve sledovaném období také poměrně stálý. 

Pořadí krajů v celém souboru se proto téměř neproměnil. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících  

v domech napojených na kanalizaci je dlouhodobě v Praze (98,9 %). Významnější posun je 

patrný u Zlínského kraje (změna pořadí z 5. Na 3. Nejvyšší podíl obyvatel).  

Konvergenční a divergenční tendence u tohoto ukazatele nebyly sledovány vzhledem  

k minimálním meziročním i celkovým změnám.  

 

 Koeficient ekologické stability vykazuje nejnižší hodnoty v silně urbanizovaných regionech, 

ve kterých je nejvyšší množství „rizikových“ nestabilních ploch. Naopak kraje s nejvyšším 

podílem trvalých travních porostů a lesních ploch jsou charakteristické dlouhodobě 

stabilizovaným územím a tedy i vysokým koeficientem ekologické stability (např. Liberecký, 

Karlovarský nebo Jihočeský kraj).  

Vzhledem k výše uvedené charakteristice je přirozené, že meziroční změny jsou zcela 

minimální. Prostorový vzorec je také stabilní. Z hlediska celkového pořadí mezi kraji nedošlo  

k žádnému posunu. S ohledem na silnou inercii indikátoru ekologické stability nelze 

hodnotit konvergenční tendence.  

 

 Ve sledovaném období docházelo k postupnému navyšování investic na ochranu životního 

prostředí, přičemž vývoj byl regionálně diferencovaný.  

Ve srovnání s rokem 2008 bylo nejvyšší navýšení investic charakteristické pro Kraj Vysočina, 

Olomoucký, Ústecký a Pardubický kraj. Naopak pokles byl zaznamenán u Prahy, 

Královéhradeckého, Plzeňského a Libereckého kraje.  

Analýzy ukazují, že investice na ochranu životního prostředí jsou výrazně regionálně 

selektivní. O tom svědčí také mezikrajská variabilita, která je nejvyšší ze všech ukazatelů 

environmentální dimenze a dokonce se dále zvyšuje.  

V absolutních hodnotách je nejvíce investic směřováno do Moravskoslezského, 

Jihomoravského a Ústeckého kraje. Pro tento ukazatel jsou typické vysoké meziroční 

výkyvy, a proto nebyly patrné žádné konvergenční tendence.  
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5.4.3 Regionální rozdíly v ČR na úrovni  SO ORP 

Cílem je doplnit hodnocení regionálních rozdílů na úrovni krajů o pohled na diferenciaci na nižší 

řádovostní úrovni a vyhodnotit stav a vývoj regionálních rozdílů na úrovni SO ORP. Současně je 

smyslem vyhodnotit prostorový rozměr regionálních rozdílů a odhalit míru shlukování sledovaných 

jevů, identifikovat „problémová“ území (například přes hranice krajů) apod.  

Analýza zodpoví následující otázky:  

 Prohlubuje se diferenciace uvnitř krajů? Do jaké míry se zvyšuje polarita jádro-zázemí uvnitř 

českých krajů?  

 Dochází k prostorové koncentraci regionů s podprůměrnými ekonomickými, sociálními  

a environmentálními indikátory?  

 Kde jsou jádra nadprůměrně vyspělých a problémových regionů? 

  

Z metodického pohledu byla snaha zohlednit takové ukazatele, které budou navazovat na analýzy 

mezikrajských rozdílů. Soubor indikátorů použitých na úrovni krajů je pouze zúžen v závislosti  

na dostupnosti dat na úrovni SO ORP. 

Tab. 14 Vybrané indikátory pro hodnocení regionálních rozdílů ČR na úrovni SO ORP. 

Dimenze Indikátor Zdroj dat Označení 

ekonomická 

Registrovaná míra nezaměstnanosti v %
12

 ČSÚ – Veřejná databáze MN 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo ČSÚ – Veřejná databáze UCH 

Bytová výstavba na 1000 obyvatel
13

 ČSÚ – Veřejná databáze BYTY 

sociálně-
demografická 

Migrační saldo na 1000 obyvatel ČSÚ – Veřejná databáze MIG 

Index stáří
14

 ČSÚ – Veřejná databáze IS 

Naděje dožití při narození – ženy ČSÚ – Úmrtnostní tabulky ND_Z 

environmentální 

Produkce komunálních odpadů na 1 obyvatele 
v kg

15
 

MŽP – CENIA OD_K 

Podíl obyvatel připojených na stokovou síť 
(odvedeno na ČOV) v %

16
 

MZe – VÚME KAN 

Koeficient ekologické stability
17

 ČSÚ – Veřejná databáze KES 

Zdroj: Eurostat (tabulky nama_10r_2gdp, rd_e_gerdreg, lfst_r_lfu3rt, demo_r_gind3, demo_r_mlifexp, 

edat_lfse_04, env_wwcon_r2, env_ww_con, env_rwas_gen, demo_r_d2ja, aei_pr_soiler). 

 

VYHODNOCENÍ: 

EKONOMICKÁ DIMENZE 

 Registrovaná míra nezaměstnanosti reflektuje odlišnou makroekonomickou situaci  

na národní úrovni. V roce 2008 byl vrchol ekonomické konjunktury, čemuž odpovídaly nízké 

meziregionální rozdíly. Naopak v roce 2015 je patrná vyšší mozaikovitost na úrovni SO ORP 

odpovídající zvýšeným meziregionálním rozdílům po období ekonomického zpomalení.  

                                                           
12 Na základě dohody s ČSÚ Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované 
nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let 
ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje 
všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. 
13 BYTY je definován jako počet dokončených bytů na 1000 obyvatel 
14 IS je definován jako počet obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let 
15 OD_K vyjadřuje celkovou produkci komunálních odpadů (včetně směsného komunálního odpadu) na území SO ORP na 1 obyvatele v kg 
16 KAN byl dopočítán z dat za jednotlivé ČOV agregací za obce a SO ORP 
17 KES vyjadřuje poměr stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků. 
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Významný růst vnitrokrajských rozdílů zaznamenal např. Středočeský, Jihočeský  

či Jihomoravský kraj, které se obecně řadí k nadprůměrným regionům z pohledu ekonomické 

výkonnosti. Neméně významně se zvýšily rozdíly i uvnitř krajů s vyšší mírou ekonomické 

specializace jako např. Moravskoslezský či Ústecký kraj.  

Z celkového souboru 206 SO ORP je situace u 179 regionů horší než v roce 2008, zatímco 

zbývajících 27 regionů dosahuje v roce 2015 nižší nezaměstnanosti než v roce 2008.  

 Nejvyšší pokles je patrný u nemetropolitních venkovských regionů jako např. 

Frýdlant (3,3 p. b.), Stříbro (3,4 p. b.) či Železný Brod (3,7 p. b.)  

 Naopak nejhorší situace z hlediska nárůstu podílu nezaměstnaných osob 

zaznamenal Broumov (4,6 p. b.), Krnov (4,3 p. b.) a Bystřice pod Hostýnem (3,7 p. 

b.) 

Důvody rozdílných trendů na úrovni SO ORP jsou lokálně specifické a nelze je jednoduše 

zobecnit. V případě regionů s výrazným navýšením nezaměstnanosti bylo častou příčinou 

uzavření významných firem v regionech během ekonomické krize, přičemž do současné doby 

se nepodařilo pracovní místa adekvátně nahradit.  

Při porovnání míry variability tohoto ukazatele na krajské a SO ORP úrovni je zjevné, že 

celkový trend vývoje variability je podobný, ale na nižší řádovostní úrovni je variabilita 

vyšší, (což je přirozené – se snižující se hierarchickou úrovní se zvyšuje nerovnoměrnost 

sledovaného jevu). 

 

V ČR lze nalézt tři dominantní shluky s typicky nízkou nezaměstnaností.  

 Jedná se o severo-jižní osu Praha – Benešov – Tábor,  

 shluk SO ORP kolem Rychnova nad Kněžnou (Dobruška, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí 

apod.)  

 malý shluk v jihozápadním zázemí Plzně.  

 

V případě východočeského shluku regionů je vysoce pravděpodobná souvislost s dynamicky 

se rozvíjející průmyslovou zónou v Kvasinách, která generuje vysoký počet pracovních 

příležitostí. Nejedná se pouze o pobočný závod Škoda Auto, a.s., ale další firmy, které jsou 

často navázané na automobilový průmysl. Vysoká ekonomická specializace těchto SO ORP 

však může znamenat zvýšené riziko a potenciální zranitelnosti v budoucnu.  

V zázemí Prahy (severo-jižní osa směřující na Tábor) je nízká nezaměstnanost ovlivněna 

především diverzifikací pracovních příležitostí (které jsou přirozeně nabízeny v Praze jako 

metropolitním regionu). 

 

Analýza také odhaluje, resp. potvrzuje oblasti s dlouhodobě vysokou mírou 

nezaměstnanosti.  

 shluk SO ORP kolem pánevní oblasti v severních Čechách (Kadaň, Chomutov, 

Litvínov, Teplice, Žatec, Most, Bílina, Louny Lovosice). I přes zvýšené úsilí státu  

a dotčených krajských samospráv je patrná zvýšená problémovost tamních SO ORP. 

Typická je strukturální nezaměstnanost vyznačující se nesouladem nabídky  

a poptávky na trhu práce.  

 shluk SO ORP v severní části Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Tento shluk 

SO ORP v oblasti Jeseníků je typický spíše celkově podprůměrnými hospodářskými 

charakteristikami, nikoliv strukturálními problémy. Nezaměstnanost je však i zde 
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spojena s celým spektrem faktorů a mechanismů jako např. nevýhodná geografická 

poloha vůči nejvýznamnějším střediskům v ČR, absence regionálně významných 

středisek, nižší vzdělanost obyvatel, nízká hustota zalidnění a také ekonomických 

subjektů, horší dopravní dostupnost apod. 

 shluk SO ORP na pomezí Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina (Znojmo, Třebíč, 

Moravský Krumlov, Moravské Budějovice, Mikulov) charakteristické 

podprůměrnými hospodářskými výsledky a úpadkem zemědělství. 

 Shluk SO ORP v jihovýchodní části Jihomoravského kraje (Hodonín, Kyjov, Veselí 

nad Moravou) charakteristické strukturální nezaměstnaností. 

 shluk SO ORP Český Těšín, Havířov, Karviná, Orlová a Bohumín, pro které je typická 

také spíše strukturální nezaměstnanost. 

 

Obr. 2 Registrovaná míra nezaměstnanosti v SO ORP v letech 2008-2015 (v %) a kategorizace SO ORP podle 

výsledků analýzy LISA v roce 2015. 

 
Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 
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 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo přirozeně dokresluje prostorový rozměr situace 

na trhu práce a doplňuje výše uvedené informace o míře nezaměstnanosti. Ukazatel vykazuje 

velmi vysokou míru variability na úrovni SO ORP, avšak dlouhodobě dochází ke snižování 

prostorových nerovnoměrností. Nejvyšší relativní regionální rozdíly přirozeně reflektovaly 

vrchol hospodářské krize.  

Stabilně velmi nízkých hodnot počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo dosahují  

SO ORP ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji. Vnitrokrajská variabilita je u těchto 

krajů velmi nízká.  

Celkem u 80 SO ORP (tj. 38,8 %) došlo ve sledovaném období ke zvýšení počtu uchazečů  

a tedy ke zhoršení situace (mezi regiony s nejvyšším nárůstem patří Moravský Krumlov, 

Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Bučovice a Bohumín). Zbývajících 126 SO 

ORP zaznamenalo naopak degresivní trend (mezi takové regiony patří např. Rýmařov, 

Vítkov, Železný Brod nebo Králíky).  

Nicméně je nezbytné zdůrazňovat velmi vysokou nestabilitu tohoto ukazatele v čase  

i prostoru a situace se každoročně proměňuje. Významným způsobem ovlivňuje situaci  

na úrovni ORP např. příchod zahraničních investorů nebo rozšíření provozu stávajících 

podniků. Proto je nezbytné výsledky interpretovat velmi obezřetně. 

 

Prostorové shluky s nízkými hodnotami jsou patrné  

 v zázemí Plzně (zejména SO ORP lokalizované na západě od Plzně),  

 v nejužším zázemí Prahy (Černošice, Říčany, Dobříš),  

 v okolí SO ORP ve východních Čechách bez významného/krajského střediska osídlení 

(Vysoké Mýto, Žamberk, Kostelec nad Orlicí, Chrudim aj.). 

 

V případě nadprůměrných hodnot jsou shluky patrné  

 v oblasti Jeseníků (Jeseník, Krnov, Bruntál, Rýmařov), který byl charakterizovaný  

u analýzy nezaměstnanosti.  

 také v oblasti Znojma, Ivančic a Náměšti nad Oslavou, kde je patrná zvýšená 

hodnota počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo.  

 

Poměrně překvapivě však analýza nepoukázala na typickou pánevní oblast v severních 

Čechách. To lze vysvětlit zejména velmi proměnlivou situací u jednotlivých SO ORP, kdy 

některé regiony zaznamenaly podstatný pokles počtu uchazečů a tedy zlepšení situace (např. 

Bílina), ale u některých došlo ještě k významnému zhoršení (např. Chomutov).  
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Obr. 3 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v SO ORP v letech 2008-2015 a kategorizace SO ORP podle 

výsledků analýzy LISA pro rok 2015. 

 
Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 

 Celková intenzita bytové výstavby na 1000 obyvatel se snížila. Prostorová diferenciace 

ukazuje na snižující se mozaikovitost na úrovni SO ORP.  

Nepochybně se jedná o důsledek několika faktorů. Jednak dochází dlouhodobě k přirozené 

koncentraci obyvatel kolem hlavních aglomerací ČR, ale současně byl patrný krátkodobý 

útlum bytové výstavby spojený s nejistotou na finančních trzích a nízkou ochotou obyvatel 

investovat do nemovitostí v posledních letech (ačkoliv se tento trend začíná poslední dva 

roky obracet).   

Typická je zvýšená dynamika bytové výstavby v suburbánním zázemí Prahy, ale  

i ve vzdálenějších okresech Středočeského kraje, dále v zázemí Brna, Plzně, Českých 

Budějovic, ale i dalších krajských měst.  
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Dlouhodobě podprůměrné hodnoty vykazuje  

 pás SO ORP od Rumburku až po Kadaň.  

 shluk SO ORP Sušice, Horažďovice, Blatná, Písek a Strakonice. Jedná se o pás, který 

zasahuje do oblasti tzv. vnitřních periferií, pro které je typická snížená stabilita 

obyvatel resp. emigrace zejména mladých a ekonomicky aktivních obyvatel a s tím je 

spojená nízká intenzita bytové výstavby. 

 shluk SO ORP Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Přerov a Holešov.  

 

Celková míra variability bytové výstavby je v posledních 3 letech stabilizovaná. Díky 

popsaným trendům a koncentračním tendencím je zjevné, že prostorová nerovnoměrnost 

bude nadále přetrvávat. 

 

Obr. 4 Bytová výstavba na 1 000 obyvatel v SO ORP v letech 2008-2015 a kategorizace SO ORP podle výsledků 

analýzy LISA pro rok 2015. 

Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 
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SOCIÁLNĚ-DEMOGRAFICKÁ DIMENZE 

 Migrační saldo na 1000 obyvatel vykazuje dlouhodobě mimořádně vysokou variabilitu. 

Nerovnoměrnosti a diferenciace jsou patrné v čase i prostoru.  

Regionální diferenciace potvrzuje dlouhodobou atraktivitu SO ORP v zázemí Prahy, ačkoliv 

je evidentní, že rozsah zázemí s vysokou mírou migračního salda se v čase objektivně snižuje. 

Migračně atraktivní SO ORP v zázemí dalších významných krajských měst zůstávají 

podobné. Právě v těchto regionech lze i do budoucna očekávat zvýšená kladná migrační 

salda. Jako dominantní podmiňující faktory a procesy lze uvést suburbanizační procesy  

a ekonomické procesy spojené s koncentrací pracovních příležitostí do větších center. 

 

Analýza poukazuje na migračně ztrátové regiony 

 oblast Horního a Dolního Slezska (SO ORP Jeseník, Krnov, Bruntál, Opava, Ostrava, 

Bohumín, Karviná a další). Zejména v případě Ostravska je typická selektivní migrace, 

která se odráží v celkovém migračním saldu. Dílčí podmíněností je negativní image 

celého regionu. Nicméně celý kraj včetně zahrnutých SO ORP prochází silnou  

a dynamickou hospodářskou strukturální změnou v posledních letech a ve výsledku 

lze očekávat snížení selektivní migrace a naopak udržení talentovaných ekonomicky 

aktivních obyvatel. Specificky je nezbytné charakterizovat zbylé SO ORP v daném 

shluku, které nemají strukturální problémy, ale k žádným strukturálním změnám ni 

nedochází (jako např. SO ORP Bruntál, Jeseník nebo Šumperk). Jedná se o periferní 

okresy bez významných středisek osídlení s nevýhodnou horizontální geografickou 

polohou, u kterých selektivní migrace bude pravděpodobně pokračovat. 
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Obr. 5 Migrační saldo na 1 000 obyvatel v SO ORP v letech 2008-2010 a 2013-2015 a kategorizace SO ORP podle 

výsledků analýzy LISA pro roky 2013-2015. 

 
Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 

 

 Index stáří vykazoval velmi nízkou míru variability, která se navíc v čase nijak významně 

nemění. S ohledem na celkové trendy stárnutí populace jako celku v ČR, je hlavní 

podmiňujícím faktorem indexu stáří právě migrace resp. selektivní migrace (tj. emigrace 

mladých ekonomicky aktivních obyvatel z vybraných regionů a naopak jejich koncentrace 

včetně založení rodiny v jiných regionech).  

V souvislosti s výše popsanými urbanizačními a geografickými procesy proto není 

překvapující, že nejvyšší index stáří dosahují  

 

 SO ORP v oblasti tzv. vnitřních periferií. Jedná se o regiony uvnitř ČR, které se 

nachází na hranicích krajských samospráv a mají tedy velmi nevýhodnou 
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geografickou polohu. Typické je to pro SO ORP na rozhraní Jihočeského, 

Středočeského a Plzeňského kraje.  

 vybrané vnější periferie, tedy SO ORP na hranicích s jinými státy (např. Osoblažsko, 

Jesenicko nebo Broumovsko).  

 SO ORP Rýmařov, Krnov, Bruntál, Králíky, Nový Bor, Jeseník, Dvůr Králové nad Labem, 

Broumov a Tanvald.  

Nicméně index stáří se zvyšuje u většiny regionů, avšak s rozdílnou dynamikou. Pouze sedm 

SO ORP zaznamenalo pokles indexu stáří při srovnání let 2008 a 2015. Jedná se o Brandýs  

n. L. – Stará Boleslav, Praha, Říčany, Mnichovo Hradiště, Slavkov u Brna, Šlapanice  

a Židlochovice.  

Obr. 6 Index stáří v SO ORP v letech 2008 a 2015 a kategorizace SO ORP podle výsledků analýzy LISA pro rok 

2015.

 
Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 
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 Naděje dožití při narození pro ženy vykazuje nejnižší variabilitu ze všech ukazatelů, což je 

přirozené a současně to odpovídá variabilitě zjištěné na krajské úrovni. Naděje dožití obecně 

(i dle rozlišení pohlaví) vykazuje dlouhodobý růst, ačkoliv na úrovni SO ORP je patrná 

různorodá dynamika.  

Mezi regiony s nejrychleji se zvyšující nadějí dožití patří Varnsdorf, Frýdlant nad Ostravicí, 

Týn nad Vltavou, Holice a Svitavy. Naopak 10 SO ORP vykázalo v uvedeném období snížení 

naděje dožití žen (Telč, Pacov, Rýmařov, Trhové Sviny, Přeštice, Český Těšín, Ivančice, Dačice, 

Žatec a Havířov). I přes celkové národní tendence ke zvyšování naděje dožití existují tedy  

na mikroregionální úrovni (SO ORP) také protichůdné tendence. 

 

Nadprůměrné hodnoty vykazuje  

 shluk kolem Hradce Králové (Nový Bydžov, Hořice, Dobruška, Rychnov nad Kněžnou 

a další), 

 shluk kolem Žďáru nad Sázavou,  

 širší okruh SO ORP kolem Brna  

 shluk tvořený SO ORP Hodonín, Kyjov, Uherské Hradiště, Uherský Brod. 

Dlouhodobě je typicky nižší naděje dožití v pánevních oblastech ČR, pro které jsou typické  

i některé podprůměrné socioekonomické charakteristiky. 
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Obr. 7 Naděje dožití při narození pro ženy v SO ORP v letech 2008 a 2015 a kategorizace SO ORP podle výsledků 

analýzy LISA pro rok 2015. 

Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 

ENVIRONMENTÁLNÍ DIMENZE 

 Míra meziregionální variability produkce komunálních odpadů na 1 obyvatele se snižovala. 

Rozdíly mezi regiony však existují. Typicky nižší je produkce komunálních odpadů  

na 1 obyvatele v regionech na Moravě a ve Slezsku, než v krajích v Čechách.  

Analýza identifikovala spíše omezené množství shluků. Nadprůměrné hodnoty  

a koncentrace produkce komunálních odpadů jsou typické zejména v SO ORP  

ve Středočeském kraji. Naopak podprůměrné malé shluky jsou typické pro vnitřní periferie 

moravských krajů a také v severních Čechách. 
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Obr. 8 Produkce komunálních odpadů na obyvatele v SO ORP v letech 2009 a 2015 a kategorizace SO ORP podle 

výsledků analýzy LISA pro rok 2015. 

Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 

 Podíl obyvatel připojených na stokovou síť (odvedeno na ČOV) vykazuje relativně nízkou 

míru meziregionální variability, která se navíc dále mírně snižuje. Prostorová 

nerovnoměrnost úzce koreluje s mírou urbanizace SO ORP a obecně s koncentrací sídelních 

jednotek.  

Vyšší podíl obyvatel připojených na stokovou síť ČOV vykazují zejména pánevní oblasti  

v severních Čechách a SO ORP, kde se nacházejí krajská města či větší sídelní jednotky.  

Mezi typicky podprůměrné SO ORP patří  

 shluk kolem Jičína, Semil a Vrchlabí,  

 shluk kolem Klatov, Horažďovic a Strakonic  

 shluk u Boskovic a Moravské Třebové.  
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Charakteristické je, že se ve všech případech jedná o shluky SO ORP, které vznikly nikoliv 

uvnitř jednoho kraje, ale zasahují do více krajů. Opět se tedy jedná spíše o periferní SO ORP  

s nižší hustotou zalidnění na hranicích několika krajů. 

Obr. 9 Podíl obyvatelstva připojených na stokovou síť (odvedeno na ČOV) v letech 2008 a 2015 a kategorizace  

SO ORP podle výsledků analýzy LISA pro rok 2015. 

Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 

 Koeficient ekologické stability vykazoval nejvyšší meziregionální variabilitu ze všech 

environmentálních ukazatelů. Koeficient ekologické stability byl sledován jako komplexní 

ukazatel poměru stabilních a nestabilních ploch v území.  

Koeficient vykazuje nejnižší hodnoty v silně urbanizovaných regionech, ve kterých je nejvyšší 

množství „rizikových“ nestabilních ploch. Naopak regiony s nejvyšším podílem trvalých 

travních porostů a lesních ploch jsou charakteristické dlouhodobě stabilizovaným územím  

a tedy i vysokým koeficientem. Týká se to zejména vnějších periferií Česka (regiony  

na Šumavě, v Krkonoších, Beskydech či v Jeseníkách). Vzhledem k výše uvedené 
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charakteristice je přirozené, že meziroční i indexy změny na úrovni SO ORP jsou zcela 

minimální. Prostorový vzorec je také stabilní. S ohledem na silnou inercii indikátoru 

ekologické stability nelze hodnotit konvergenční tendence.  

Obr. 10 Koeficient ekologické stability v SO ORP v letech 2009 a 2015 a kategorizace SO ORP podle výsledků 

analýzy LISA pro rok 2015. 

Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 

5.4.4 Postavení a vývoj regionů se soustředěnou podporou státu 

Specifická část v rámci hodnocení regionálních rozdílů byla věnována regionům se soustředěnou 

podporou státu.  

Analýza by měla přinést odpověď na následující otázky: 

 Dochází k reálnému přibližování regionů se soustředěnou podporou státu k ostatním 

regionům v Česku? 



61 
 

 Ve kterých regionech (SO ORP) se soustředěnou podporou státu byla nejvíce proinvestována 

částka z hlediska realizace projektů v přepočtu na 1 obyvatele? 

Smyslem analýzy je vyjádřit evoluční dynamiku regionů se soustředěnou podporou státu  

ve střednědobém horizontu ve srovnání se zbylými regiony a také trendy v ČR. Pro hodnocení byly 

brány v potaz hospodářské problémové regiony, které byly definované usnesením vlády ČR  

č. 344/2013. 

Vyhodnocení: 

 V případě nezaměstnanosti výsledky ukazují, že k reálnému přibližování vymezených regionů 

nedochází a velikost rozdílů mezi regiony se soustředěnou podporou státu a zbylými 

regiony ČR se nemění. U míry nezaměstnanosti tedy nelze potvrdit konvergenční tendence. 

Rozdíly se navíc mírně prohloubily v období hospodářské krize. 

 

 Ukazatel počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo vykazoval u sledovaných skupin regionů 

podobný, dynamicky se proměňující trend. Rozdíly se se výrazně prohloubily v období první 

vlny hospodářské krize. Od té doby je patrný trend přibližování. 

 

 U bytové výstavby na 1000 obyvatel bylo možné pozorovat krátkodobé konvergenční 

tendence, tj. přibližování státem podporovaných regionů ke zbylým SO ORP. Tento trend se 

však zastavil a v posledních 4 letech již k přibližování nedochází.  

Míra průměrných rozdílů zůstává konstantní a vzhledem k charakteru ukazatele a interpretaci 

základních meziregionálních rozdílů je pravděpodobné, že k dalšímu přibližování již nebude 

docházet. Naopak většina státem podporovaných regionů se nachází v periferních oblastech 

ČR bez přítomností hlavních aglomerací, kde je intenzita bytové výstavby v posledních letech 

nízká. 

 

 U migračního salda lze identifikovat několik fází. Nicméně zásadním výsledkem je setrvalá 

záporná hodnota migračního salda od roku 2009 do 2015.  

Navíc od roku 2013 jsou patrné divergenční tendence mezi skupinou státem podporovaných 

regionů a ostatními SO ORP v ČR. To odpovídá nižší atraktivitě regionů se soustředěnou 

podporou státu a emigraci zejména ekonomicky aktivních obyvatel. Současný ekonomický  

a společenský vývoj navíc nenaznačuje, že by v brzké budoucnosti měl být tento trend 

zásadním způsobem změněn. 

 

 V případě indexu stáří jsou patrné tendence přibližování jednotlivých skupin regionů. 

Nicméně v tomto případě se jedná bohužel o negativní jev spojený se selektivní migrací ze 

státem podporovaných regionů.  

Výsledky ukazují jednoznačnou a setrvalou tendenci zvyšování průměrného indexu stáří  

v regionech se soustředěnou podporou státu. Zvyšování je výrazně rychlejší právě u této 

skupiny regionů než u zbylých SO ORP v Česku. V roce 2015 je již dokonce průměrný index 

stáří ve státem podporovaných regionech vyšší než ve zbývajících regionech.  

Dynamika vývoje i dosažený stav proto odhalují negativní trend, který by v budoucnu mohl 

znamenat specifické problémy spojené se stárnutím obyvatel právě v těchto regionech. 
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 Naděje dožití žen (ale i celkově) se zvyšuje ve všech typech regionů po celé sledované 

období. Nicméně nejnižší průměrná hodnota je dlouhodobě ve státem vymezených  

a podporovaných regionech. Rozdíl v průměrných hodnotách se navíc dlouhodobě mírně 

zvyšuje. Jinými slovy naděje dožití žen v ostatních SO ORP (kromě státem vymezených 

regionů) se zvyšuje průměrně rychleji. 

 Na základě analýzy dat z IS CEDR III mezi regiony s největší proinvestovanou částkou 

z hlediska realizace projektů v přepočtu na 1 obyvatele patří území SO ORP Ústí nad Labem 

(344 674,- Kč) a SO ORP Ostrava (209 098,- Kč). Zbytek regionů (55 z 57) se soustředěnou 

podporou státu nedosahuje ani hranice přes 50 tis. Kč investovaných peněz na 1 obyvatele, 

její hranici se nejvíce přibližují regiony SO ORP Šumperk (46 599,- Kč) a Broumov (42 849,- 

Kč). Naopak nejméně proinvestované částky byly realizovány v území SO ORP Stříbro 

(7 592,- Kč), Louny (11 072,- Kč), Lipník nad Bečvou (11 728,- Kč), Kraslice (11 881,- Kč).  

Z 55 regionů se soustředěnou podporou státu, které nedosahují ani hranice 50 tis. Kč  

na 1 obyvatele, se většina regionů (60 %) pohybuje v rozmezí 10 – 20 tis. Kč, 27 % v rozmezí 

20 – 30 tis. Kč a 13 % v rozmezí 30 – 49 tis. Kč na 1 obyvatele. 

Obr. 11 Vývoj průměrných hodnot indikátorů v hospodářských slabých regionech ve srovnání s ostatními regiony 

v ČR v letech 2008-2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 
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6. Návrhy na aktualizaci Strategie regionálního rozvoje ČR  

2014-2020 a jejich zdůvodnění, popř. návrh a důvody ke zpracování 

nové Strategie regionálního rozvoje 

Strategie regionálního rozvoje ČR je národní strategický dokument, který je základním stavebním 

kamenem regionální politiky, za niž ze zákona odpovídá MMR. Smyslem je definovat hlavní úkoly 

(cíle) a principy (nástroje) regionální politiky. Také by měla identifikovat hlavní rozvojové priority 

jednotlivých typů regionů (např. urbánní – jádrové, periferní; venkovský – periferní, součást 

metropolitního regionu) a najít vhodné nástroje pro realizaci rozvojových priorit vč. promítnutí 

územní dimenze do národních resortních strategií a politik. Z časového hlediska se jedná  

o střednědobý dokument, jenž obsahuje dlouhodobý pohled na regionální rozvoj i krátkodobé 

realizační kroky v podobě Akčního plánu.  

Při naplňování SRR je nezbytná spolupráce s územím. Jednou z priorit MMR je spolupráce s regiony, 

městy a obcemi. Partnerství tvoří základ pro diskuzi o formování, vnímání a podobě regionální 

politiky všemi dotčenými aktéry, ať už se jedná o instituce veřejné správy, z nichž některé nesou  

za řízení rozvoje přímou odpovědnost, o nestátní neziskový sektor a v neposlední řadě i soukromý 

sektor, který je samotným hybatelem ekonomického rozvoje v jednotlivých regionech. Zároveň na 

odborné úrovni MMR diskutuje o možnostech silnějšího řízení regionální politiky, vč. samotné  

SRR ČR, a definuje budoucí žádoucí stav. 

Z hlediska budoucího formování silnějšího řízení regionální politiky, vč. nové podoby Strategie 

regionálního rozvoje ČR 21+, bude nezbytné podniknout následující kroky: 

 Nová SRR ČR 21+ musí mít jednoznačné a konkrétní zadání.  

Současná strategie ve svém zadání vychází z velmi obecně a příliš široce formulovaných cílů 

vycházejících z evropské úrovně, které nejsou v podobě, jak jsou chápány ve strategii, 

měřitelné. Současně není vysvětleno, jak jsou cíle evropské regionální politiky interpretovány 

pro účely SRR ČR 2014-2020. Strategie by měla stanovit podklady pro vymezení priorit 

podpory regionálního rozvoje prostřednictvím fondů EU. 

 SRR ČR 21+ by měla být selektivní, její zaměření musí být konkrétní a cíle jasně definované. 

Strategie by měla být hierarchií cílů, na sebe vzájemně navazujících odspodu nahoru,  

a nástrojů, kterými bude strategie naplňována.  

Problémem současné SRR ČR 2014-2020 je, že témata jsou obsáhlá, je obtížné jim porozumět 

a identifikovat jejich strategické zacílení. Cíle nejsou hierarchizované, jsou obecně 

formulovány pro úroveň strategických cílů, prioritních oblastí a priorit, v úrovni priorit  

a opatření cíle formulovány nejsou. Cíle zároveň musí být konkrétní, měřitelné a časově 

ohraničené a také definovat zodpovědnost za provedení jednotlivých priorit. 

 Je třeba vyhnout se nadbytečně rozsáhlému zpracování analytické části, analytickou část 

zejména problémově strukturovat. Analytické závěry a zjištění musí být propojené a tvořit 

dohromady problémovou logiku.  

 Na základě analytické části a zjištěných závěrů musí být jednoznačně identifikovatelné 

klíčové problémy, na které bude nová SRR ČR 21+ reagovat a jejichž řešení bude považováno 

za nejpotřebnější. V návrhové části musí být jasné a konkrétní zdůvodnění, v jaké míře by 

mělo dané opatření či priorita přispívat k naplňování cílů. 
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 Nastavit národní regionální cíle, které se budou územně promítat do sektorových programů 

se zohledněním specifik území. Nástroje (např. finanční, legislativní apod.) musí být voleny 

tak, aby cílily na regionální specifika, tj. např. na zaostávající regiony přímo nebo ve zvláštní 

intenzitě. 

 V nové SRR ČR 21+ bude nezbytné doplnit propracovanější implementační strukturu, která 

umožní realizaci SRR ČR 21+ řízeným a cíleným způsobem. 

 Nadále prosazovat principy územní dimenze dle nové SRR ČR 21+ a skutečným pojetím 

územní dimenze jak v operačních programech a národních programech. V současné době je 

reálně územní dimenze respektována pouze v několika málo operačních programech. 

 Při stanovování základních cílů a potřeb určit širší portfolio zdrojů financování rozvoje 

regionů (např. národních dotačních titulů s uplatněním územní dimenze). Absence národních 

dotačních titulů v současné strategii snižuje společenský tlak na uplatnění územní dimenze 

v národních programech. 

 Společně se SRR ČR 21+ schválit vyčlenění vlastních finančních zdrojů v gesci MMR, které 

budou určeny pro financování identifikovaných klíčových opatření SRR ČR 21+, která není 

možné financovat z jiných zdrojů. 

 Zajistit koordinaci mezi strategickým a územním plánováním, respektive mezi klíčovými 

strategickými dokumenty (SRR ČR 21+ a Politika územního rozvoje ČR – současně je platná 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 schválena usnesením vlády  

č. 276/2015). 

 Objektivně nastavit typologii území, její aktualizaci a vyhodnocení. Základními kameny bude 

urbánní rozměr, venkovská území a další typy území související s propracovaným nastavením 

územní dimenze. Na základě kvalitní typologie území lze následně nově vymezovat 

hospodářsky problémové regiony a území, provádět pravidelné vyhodnocování, popř. 

aktualizaci. 

 Posílit roli akčního plánování a také odpovědnosti za přijetí opatření a vazbu  

na financování. Tomuto musí předcházet závaznost strategického řízení na místní  

a regionální úrovni. 

 Využít stávajících nástrojů, jako např. územní dimenzi, integrované nástroje (v nové formě  

a obměně) a jejich nastavení v rámci ESI fondů vč. národních dotačních titulů. 

 Zajistit provázání na dokument Česko 2030, vč. využití portálu Regionálního informačního 

servisu, jako základního nástroje dat vůči indikátorové soustavě strategie Česko 2030. 

Potřeba kvalitních a dostupných dat se jeví jako nezbytné pro hodnocení míry a dynamiky 

regionálních rozdílů na různých hierarchických úrovních. 

 Zohlednit územní scénáře EU např. v oblasti městské agendy, polycentrické územní struktury 

apod.  

Na základě závěrů MMR doporučení územních partnerů a odborníků regionálního rozvoje, MMR 

nedoporučuje aktualizovat současnou SRR ČR 2014-2020.  

Důvody, proč současnou SRR ČR 2014-2020 nedoporučujeme aktualizovat, jsou z velké části 

závažného charakteru. Aktualizace SRR ČR 2014-2020 by nepřinesla kýžený efekt, tak aby současná 

SRR ČR 2014-2020 splňovala základní parametry, jak by měl po obsahové stránce vypadat národní 

strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje.  
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Aktualizace současné podoby SRR ČR 2014-2020 by znamenala zásadní změnu celé architektury 

dokumentu, od analytické, návrhové až po implementační část. Takový postup práce považujeme 

za velmi neefektivní a časově náročný. Doporučujeme veškeré potřebné změny promítnout do 

přípravy nové podoby strategie, tj. SRR ČR 2021+ tak, aby nová SRR ČR 2021+ splňovala základní 

předpoklady moderního strategického dokumentu a mohla být respektovaným národním 

dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Tento dokument bude od počátku jeho tvorby 

projednáván s relevantními rezortními a územními partnery prostřednictvím relevantních 

pracovních skupin. Bude tak zajištěna široká podpora a znalost dokumentu na všech úrovních. 
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7. Návrh opatření, která je nutno provést při podpoře regionálního 

rozvoje v působnosti dotčených ústředních správních úřadů, a návrh 

doporučení pro podporu regionálního rozvoje v působnosti krajů 

Návrh opatření se týká zbývajícího období platnosti SRR ČR 2014-2020 (období 2017-2020) 

s pokračováním v dalších letech. Vyhodnocení naplňování opatření bude provedeno v dokumentu 

Monitorovací zpráva Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2019, který bude 

publikována v 1. čtvrtletí 2019. 

A) Ústřední orgány státní správy 

Regionální politika 

 MMR musí i nadále sledovat globální debaty a aktivity na půdě OSN, např. New Urban 

Agenda, a evropských trendů, které budou mít zásadní vliv na podobu kohezní politiky 

v novém programovém období. 

 MMR by mělo zajistit ve spolupráci s ostatními zodpovědnými resorty sladění  národních 

dotačních titulů, a to ve smyslu zakomponování územního rozměru do sektorově 

orientovaných dotačních titulů a následného vyhodnocení prostorového rozložení finančních 

prostředků. Větší využití národních dotačních titulů se jeví jako klíčové i vzhledem 

k předpokládanému útlumu ESI fondů. Jako nezbytné se jeví vytvořit pro národní dotační 

tituly obdobu Národního dokumentu k územní dimenzi – tj. k jednotlivým opatřením  

na základě analytických podkladů vyčlenit území, kde má realizace opatření smysl.  

Významným nástrojem pro podporu udržitelných investic, kromě národních dotačních titulů, 

budou tvořit i finanční nástroje. Finanční nástroje (dále FN“) jsou stále vnímány jako nová  

a inovativní podpora, které představují alternativu k tradičním dotacím. Pro úspěšnou 

implementaci bude potřeba řešit řadu problémových aspektů (jako např. otázky právní 

nejistoty, účetní metodika pro převody prostředků do FN, možnosti kombinace s ESI fondy 

apod.) 

 Z pohledu nefinančních nástrojů bude potřeba brát v úvahu některé dosud neřešené 

problémy, které se mohou projevit v nejbližších letech, jedná se např. o rozpracování záměrů 

v oblasti územně správního členění státu s možnými dopady i na změny v rozložení 

působnosti územní veřejné správy, připravované změny v nastavení systému poskytování 

dotací vycházejícího z rozpočtového určení daní s ohledem na procesní požadavky plynoucí 

ze správního řádu nebo právní podporu horizontální spolupráce v rámci integrovaných 

nástrojů vč. vyhodnocení účinnosti zákona č. 248/2000 Sb., v rámci „ex-post“ RIA k zákonu   

o podpoře regionálního rozvoje. 

 MMR ve spolupráci s územními partnery (kraje, města, obce) by se mělo zasadit o vytvoření 

nástroje pro hodnocení efektivnosti projektů (např. TIA) v jednotlivých regionech ČR. 

Vytvořit nástroj, který umožní jednotný postup při posuzování, zda jsou prostředky 

vynakládány na takové projekty, které budou mít v území co největší efekt. 

 MMR ve spolupráci s územními partnery (kraji) a ČSÚ musí nastavit sady regionálních dat, 

které budou sloužit k objektivnímu sledování disparit, územní dimenze a rozvoje území  

na úrovni obcí, SO POÚ, SO ORP, okresů a krajů 
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 Důležitou rolí MMR bude i nadále posilování absorpční kapacity v území, vč. metodické  

a vzdělávací osvěty v procesu strategického plánování vč. posílení využití Místní Agendy 21. 

 Důležitým úkolem MMR bude ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra 

motivovat kraje a obce k efektivnímu výkonu veřejných služeb a řízení rozvoje,  

např. ve spojitosti s rozpočtovým určením daní. Z hlediska rozvoje a správy území se daňové 

určení jeví jako jeden z nosných dlouhodobých pilířů regionální politiky. 

 MMR by mělo zpracovat sídelní strukturu ČR včetně hierarchizace sídel, pro potřeby 

regionální politiky a územního plánování. 

 Ústřední orgány státní správy se musí zasadit o realizaci dopravní infrastruktury 

nadregionálního charakteru (zahájeny nebo částečně realizovány do roku 2020) definované  

v „Národním programu snižování emisí“, u kterých se očekává výrazné zlepšení kvality 

ovzduší v regionech ČR. 

Územní dimenze (bez integrovaných nástrojů)  

 Do budoucna bude nutné provést revizi stávajícího pojetí územní dimenze: plošně pokrýt 

celé území ČR v hierarchii dle měřítka řešených projektů/problémů, netříštit témata (lokální: 

venkov a periferní oblasti – CLLD, celoměstské: menší města / městské části – CLLD+, 

metropolitní: největší metropolitní oblasti – ITI). V souvislosti s formováním podoby nové 

kohezní politiky EU bude nezbytné zakotvit územní dimenzi pro správné zacílení ESI fondů. 

 MMR se musí zasadit, aby podněty a doporučení pro provádění systémových změn 

regionálního rozvoje, vč. integrovaných nástrojů byly i nadále diskutovány, respektovány  

a předávány prostřednictvím existujících platforem (např. jednotlivé platformy NSK, RSK).  

 Důraz musí být také kladen na větší vzájemnou informovanost o aktivitách mezi RSK a MMR  

Tyto informace pak předávat ŘO pro cílené zaměření výzev a sladění harmonogramu  

pro vypisování integrovaných a individuálních výzev. 

Integrované nástroje 

 Ze strany MMR bude nadále nezbytné poskytovat intenzivní metodickou podporu 

nositelům integrovaných strategií. Kromě metodické podpory bude nezbytné posilovat 

koordinační roli v procesu implementace. Pro mapování absorpční kapacity území pro 

nositele integrovaných nástrojů je důležité, aby MMR intenzivně komunikovalo s řídícími 

orgány ve smyslu sladění vyhlašování výzev na integrované a individuální projekty. Role 

prostředníka mezi nositeli integrovaných nástrojů a řídícími orgány se jeví jako nezbytný 

nástroj v celém procesu implementace. 

 Díky zpoždění celého procesu hodnocení a schvalování integrovaných nástrojů se dá 

očekávat, že nositelé budou přistupovat ke změnám jednotlivých strategií, zejména 

v posunech finančního plánu. Dá se očekávat, že může být ohroženo naplnění milníků 

stanovených ve strategiích. MMR jako gestor integrovaných nástrojů a jednotlivé řídící 

orgány musí počítat s tímto problémem a přizpůsobit své rozhodující a schvalovací procesy. 

Zdlouhavý proces hodnocení může také poškodit image nositelů integrovaných nástrojů, 

snížit důvěryhodnost u partnerů až po zpochybnění konceptu integrovaných nástrojů  

vč. metody LEADER. Důsledkem ztráty důvěry může dojít ke snížení počtu žádostí o podporu 

integrovaných nástrojů. 
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 MMR se musí zasadit o budoucí uplatnění konceptu integrovaných nástrojů po roce 2020 

(urbánní integrované nástroje a integrované nástroje CLLD). Bude však nutné eliminovat 

některé nedostatky stávajícího systému a v případě finanční stránky se méně zaměřovat na 

evropské dotace ve prospěch národních zdrojů, případně vlastních zdrojů. MMR by se mělo 

zasadit v diskuzi s řídícími orgány o zajištění většího souladu zacílení finančních nástrojů 

(operační a národní programy) s místními rozvojovými potřebami. 

Partnerský přístup 

 Pro budoucí posilování partnerského přístupu a správné zacílení v rozvoji v území bude  

i nadále důležitá spolupráce s regiony, městy a obcemi. V souvislosti se zachováním územní 

dimenze je nezbytné zachovaní obou platforem, tzv. RSK a NSK. Důležitým aspektem bude  

i nadále podpora (nejen metodická) meziobecní spolupráce. Zejména se jedná o udržení 

principu partnerství v městských a venkovských oblastí, zapojování do mezinárodních 

platforem pro výměnu zkušeností s rozvojem městských oblastí. Pro venkovské oblasti bude  

i nadále nezbytné podporovat „rozvoj zespodu“, tj. rozvíjet nástroje mobilizace lokálního 

potenciálu, tedy samotné principy meziobecní spolupráce. 

B) Kraje 

 Nepochybně vhodné by bylo ustálení a fungování regionálních inovačních center (RIS3)  

na úrovni krajů, které jsou v současnosti v různých stádiích vývoje. Absorpční kapacita  

v mnohých krajích pro tyto aktivity je stále nízká.  

 Pro účinnější vyhodnocování implementace SRR bude nezbytné vytvořit doporučení krajům, 

aby určitá témata v SRR ČR dále rozpracovaly v krajských strategiích. Důležité bude posílit 

vzájemnou informovanost mezi kraji a MMR v mapování činností krajů a provázanosti 

krajské regionální politiky s národní úrovní. 

 Pro formování budoucího strategického rozvoje kraje se jeví jako možnost využít aktivity  

a činnosti RSK. RSK je možné využít jako platformu pro řešení regionálních potřeb, řešení 

rozvojových problémů, priorit vč. návrhů intervencí a jejich implementaci. RSK jsou v tuto 

chvíli bez právní subjektivity, bude potřeba lépe ukotvit systém RSK pro zvýšení jejich vlivu. 

 V rámci budoucího rozvoje metropolitní spolupráce a metropolitní správy iniciovat ze strany 

MMR debatu související s přenesením některých kompetencí kraje/obce na nižší/vyšší 

úroveň za účelem zefektivnění řízení. 
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Souhrn 

Cílem předloženého materiálu „Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

(vyhodnocení za roky 2014-2016)“ je vyhodnocení uplatňování národního strategického dokumentu 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020. Následující text podává ucelený souhrn dokumentu, 

který je rozčleněn podle jednotlivých cílů. 

1. Posouzení vlivů koncepčních dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením a strategií 

rozvoje územních obvodů jednotlivých krajů na uplatňování SRR ČR 2014-2020 

SRR ČR 2014-2020 zohledňuje cíle, směry a priority definované ve strategii „Evropa 2020“. Každá 

z devíti priorit SRR ČR má různě silnou vazbu na priority a iniciativy strategie „Evropa 2020“. Zároveň 

je SRR ČR 2014-2020 kompatibilní s dokumentem „Národní program reforem ČR“ a tematickými cíli 

fondů EU, které jsou relevantní z hlediska dalšího rozvoje v podmínkách ČR. 

Naplňování koncepčních dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením na naplňování SRR ČR 

2014-2020, vč. i tematických strategií a Dohody o partnerství, lze poměrně těžko hodnotit, vč. 

výkonu veřejné správy, jelikož v řadě institucí systém strategického řízení není doposud zaveden. 

Z důvodu chybějících dat o skutečném naplňování strategických cílů, vč. opatření SRR ČR 2014-2020, 

byla pro účely posouzení vlivu zjišťována tematická provazba jednotlivých koncepčních dokumentů 

veřejné správy s celostátním zaměřením s opatřením SRR ČR 2014-2020. Všechny analyzované 

dokumenty veřejné správy jsou provázány na opatření SRR ČR 14-20, rozdíl můžeme pouze spatřovat 

v četnosti provázanosti na jednotlivá opatření SRR ČR 2014-2020. 

Z hlediska naplňování SRR ČR 2014-2020 se strategie rozvoje územních obvodů krajů primárně 

zaměřují na podporu opatření jako je: 1) podpora transferu znalostí mezi výzkumným  

a podnikatelským sektorem, rozvoj univerzit a výzkumných pracovišť, 2) podpora inovací v podnikání, 

podpora lokální ekonomiky, 3) obslužnost území, modernizace silniční a železniční infrastruktury,  

4) adaptabilita trhu práce, 5) zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami, 6) podpora integrace 

sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatel 

2. Vyhodnocení účinnosti implementace SRR ČR 2014-2020 

Vyhodnocení účinnosti implementace SRR ČR 2014-2020 vychází primárně z Monitorovací zprávy 

Akčního plánu SRR ČR 2015-2016, který nám říká, jak aktéři na národní a regionální úrovni naplňovali 

aktivity stanovené Akčním plánem. Pro účely a monitorování Akčního plánu byla vytvořena 

indikátorová soustava, kdy byl stanoven alespoň jeden vhodný indikátor pro každou aktivitu. 

Vzhledem k charakteru Akčního plánu, který je zpracováván ve dvouletých intervalech, se jedná 

především o indikátory výstupu, které vycházejí z operačních programů EU a případně dalších 

národních dotačních titulů (indikátory, které bezprostředně monitorují efekty implementace a jsou 

určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní 

činnost. Charakteristikou je definice, jednotka, způsob sledování, nulová výchozí hodnota  

a agregovanost z úrovně projektů).   

Nedostatečná pozornost pro naplňování opatření SRR ČR 2014-2020 (min. jeden z indikátorů je 

roven 0) 

 Opatření 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 
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 Opatření 1.3 Podpora integrace dopravních systémů 

 Opatření 2.2 Modernizace železniční sítě 

 Opatření 4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb 

 Opatření 4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

 Opatření 7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku živelných pohrom 

 Opatření 8.1 Zkvalitnění administrativních kapacit veřejné správy 

 Opatření 8.3 Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a místního rozvoje 

V průběhu dalších let, kdy budou vyhodnocovány Akční plány SRR ČR 2017-2018 a následně  

2019-2020, lze očekávat, že stanovené indikátory budou vzhledem k postupu čerpání ESI fondů 

vykazovat vyšší hodnoty a poskytnou cennější informaci o míře naplňování jednotlivých aktivit  

a opatření. 

Vyhodnocení plnění územní dimenze 

Z hlediska územní dimenze největší alokace vyhlášených výzev do roku 2015 byla vyhlášena v OP D, 

OP PIK, do konce roku 2016 už byla územní dimenze zohledněna ve větší míře i v dalších 

operačních programech (IROP, OP VVV, OP ŽP). 

Vyhodnocení pokroku integrovaných nástrojů 

V období 2014-2016 nebyl realizován žádný integrovaný projekt a nedošlo tak k čerpání finančního 

plánu a ani plnění indikátorů. 

Hodnocení vývoje regionálních rozdílů ČR 

Analýzy potvrzují, že na úrovni celé ČR dochází pouze u vybraných ukazatelů (růst podílů výdajů  

na VV aktivity, růst podílu osob s VŠ vzděláním, zvyšování naděje na dožití při narození) k přibližování 

se ekonomikám hospodářského vývoje (Rakousko, Německo). Pozice ČR se v rámci EU mírně zlepšila 

(posun v pořadí ze 17. na 15. místo), ale ekonomiky Rakouska a Německa rostly v hodnoceném 

období rychleji a relativně se tedy vzdálily. V rámci zemí V4 analýzy potvrdily velmi dobré postavení 

ČR a ve většině ukazatelů vykazuje ČR nadprůměrných hodnot. V rámci sbližování regionů ČR 

s regiony EU jsou konvergenční snahy rozdílné. Hlavním motorem sbližování jsou Praha  

a Středočeský kraj, vysokou dynamiku zaznamenal region Jihovýchod (zejména Jihomoravský kraj), 

popř. region Jihozápad (v porovnání středoevropského kontextu). Zbylé regiony ztrácejí nebo 

stagnují. V delším časovém horizontu analýzy potvrzují, že ČR má tendenci zaujmout specifickou 

pozici semi-periferie v rámci EU a nijak významně se nepřibližuje jádrovým zemím Evropy. 

Na úrovni krajů nedochází k zásadnímu zvyšování regionálních rozdílů. Celkové trendy míry 

nezaměstnanosti jsou klesající, tempo snižování nezaměstnanosti je vyšší u výše postavených 

regionů. Významný růst vnitrokrajských rozdílů v míře nezaměstnanosti vykazoval Středočeský, 

Jihočeský a Jihomoravský kraj. Zvýšily se i rozdíly uvnitř krajů s vyšší mírou ekonomické specializace 

(Ústecký a Moravskoslezský kraj). Rozdílné trendy na úrovni SO ORP jsou pak lokálně specifické  

a nelze je jednoduše zobecnit. Analýzy potvrzují nový trend, kdy dochází k zvýšení regionální 

nerovnoměrnosti v bytové výstavbě (metropolitní oblasti Prahy, Brna), která odráží migrační 

atraktivitu regionů, koupěschopnost lidí a jejich životní úroveň. Rozdíly migračního salda jsou patrné 

zejména v metropolitní oblasti Prahy (Praha, Středočeský kraj) a dále v Jihomoravském (zázemí 

Brna) a Jihočeském kraji (zázemí Českých Budějic). Na základě analýz lze vypozorovat regionální 



71 
 

vzorec dlouhodobě migračně růstových a ztrátových regionů. Vzhledem ke koncentraci pracovních 

příležitostí a obslužných aktivit bude tento trend pokračovat i v dalších letech. Na úrovni všech 

krajů jako celku docházelo ve sledovaném období ke snižování tuhých emisí, ale dynamika vývoje 

byla regionálně diferencovaná (největší pokles: Praha, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj) 

Analýzy srovnávající státem vymezené a podporované regiony se zbylými SO ORP odhalují 

systematické pravidelnosti regionálního rozvoje. Evidentní je stagnace nebo dokonce i divergentní 

vývoj státem podporovaných regionů. Nejen, že nedochází k významnějšímu a systematickému 

přibližování nejméně vyspělých SO ORP v ČR, ale do budoucna může docházet k ohrožení jejich 

dalšího vývoje (selektivní migrace, oslabování lidského kapitálu). Střednědobý vývoj také ukázal, že 

regiony se soustředěnou podporou státu jsou zranitelnější v období ekonomického zpomalení (krize), 

což lze doložit nárůstem počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo vč. registrované míry 

nezaměstnanosti). Zranitelnost je podmíněna zejména ekonomickou strukturou těchto regionů. 

3. Návrhy na aktualizaci SRR ČR 2014-2020 a jejich zdůvodnění, popřípadě návrhy a důvody ke 

zpracování nové Strategie regionálního rozvoje  

Na základě současné struktury a nastavení SRR ČR 2014-2020 vč. souběžných prací k budoucímu 

formování silnějšího řízení regionální politiky a podoby Kohezní politiky po roce 21+, MMR 

nedoporučuje aktualizovat současnou SRR ČR 14-20. MMR doporučuje veškeré potřebné změny 

promítnout do nové podoby SRR ČR 21+. 

4. Návrh opatření, které je nutné provést při podpoře regionálního rozvoje v působnosti dotčených 

ústředních správních úřadů, a návrh doporučení pro podporu regionálního rozvoje v působnosti 

krajů 

Z návrhů opatření, které jsou blíže popsány v dokumentu, bude nezbytné z pozice MMR se zaměřit: 

 poskytovat dále metodickou podporu v oblasti územní dimenze a integrovaných nástrojů vč. 

pokračování komunikace s partnery při provádění systémových změn; 

 pokračovat ve sledování aktuálních trendů a aktivit na půdě OSN a evropských trendů, které 

budou mít vliv na podobu kohezní politiky po roce 2021; 

 sledovat a případně se aktivně zapojit do řešení dosud nevyřešených problémů, které 

mohou vliv na podobu regionální politiky (např. rozpracování návrhu územně správného 

členění státu, změny v RUD, právní podpora horizontální spolupráce v rámci integrovaných 

nástrojů nebo vyhodnocení účinnosti zákona o podpoře regionálního rozvoje) 

 pokračovat v posilování partnerského přístupu za účelem správného zacílení v rozvoji území 

vč. podpory meziobecní spolupráce. 

 

5. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s uvedením, zda nebyly zjištěny 

nepředpokládané negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, spolu s návrhy pro jejich 

eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci 

Zpráva o uplatňování SRR ČR 2014-2020 a její vyhodnocení nemá vliv na veřejné zdraví a ani nebyly 

zjištěny negativní dopady na životní prostředí. 
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Seznam zkratek 

APZ Aktivní politika zaměstnanosti 

CLLD Community-led Local Development 

CNG Compressed Natural Gas 

CRR Centrum pro regionální rozvoj 

CSSF14+ 
Uživatelské rozhraní, které zprostředkovává interním uživatelům funkcionalitu 
aplikační logiky základních a průřezových modulů související s monitorovacími 
procesy. 

ČEPS, a.s. 
provozovatelem přenosové soustavy ČR propojené s evropskými soustavami 
zabezpečující akcionářům růst hodnoty společnosti 

ČMKS Českomoravská konfederace odborových svazů 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DMI Direct Material Input 

EFA Ecological focus area 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

ENRF Evropský námořní a rybářský fond 

EO Ekvivalentní obyvatel 

ERÚ Energetický regulační úřad 

ES Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond 

ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

EU Evropská unie 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

FN Finanční nástroje 

FTE Full-time equivalent 

FS Fond soudržnosti 

HDP Hrubý domácí produkt 

HK Hospodářská komora 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

ICT Informační a komunikační technologie 

IDS Integrovaný dopravní systém 

IN Integrované nástroje 

IP Investiční priorita 

IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území 

IROP Integrovaný regionální operační program 

ISA International Studies Abroad 

ITI Integrated Territorial Investments 

ITS Intelligent Transport Systems 

KAP Krajský akční plán 

KČT Klub českých turistů 

KIPR Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj 

KoPÚ Komplexní pozemkové úpravy 

KÚ Krajský úřad 

LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Régionale 
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LFA Less Favoured Areas 

LISA Local Indicators of Spatial Association 

LPIS Land Parcel Identification System 

MAP Místní akční plán 

MAS Místní akční skupina 

MF Ministerstvo financí 

MK Ministerstvo kultury 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPIN Metodický pokyn pro integrované nástroje 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS2014+ 
Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro 
programové období 2014–2020 

MSP Malé a střední podniky 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MZd Ministerstvo zdravotnictví 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NP Národní park 

NPPCR Národní program podpory cestovního ruchu 

NPPCRR Národní program podpory cestovního ruchu v regionech  

NPŽP Národní program životního prostředí 

NSK Národní stálá konference 

NUTS Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques 

OP D Operační program Doprava 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP PPR Operační program Praha – pól růstu ČR 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP VK Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP Z Operační program Zaměstnanost 

OP ŽP Operační program životní prostředí 

OSN Organizace spojených národů 

OÚP Odbor územního plánování 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PO  Prioritní oblast 

POPFK Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

POVEZ Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 

PPS Parita kupní síly 

PRV Program rozvoje venkova 

PUR Politika územního rozvoje 

RAP Regionální akční plán 

RSK Regionální stálá konference 
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RUD Rozpočtové určení daní 

ŘO Řídící orgán 

SCLLD Community-led Local Development strategy 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky 

SMS ČR Sdružení místních samospráv České republiky 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SpC Specifický cíl 

SRR Strategie regionálního rozvoje 

SŠ Střední škola 

SVP Specifické vzdělávací potřeby 

SWOT 
S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities 
(Příležitosti), T = Threats (Hrozby). 

SZT Soustava zásobování teplem 

TAČR Technologická agentura České republiky 

TC Tematický cíl 

TEN-T Trans-European Transport Networks 

ÚD Územní dimenze 

ÚP Úřad práce 

ÚV Úřad vlády 

V4 
Visegrádská čtyřka, aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, 
Slovenska 

VaV Věda a výzkum 

VLS ČR, s.p Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VŠ Vysoká škola 

ZS Zprostředkující subjekt 

ZŠ Základní škola 
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Tab. 13 Vybrané indikátory pro hodnocení regionálních rozdílů ČR na krajské úrovni. 

Tab. 14 Vybrané indikátory pro hodnocení regionálních rozdílů ČR na úrovni SO ORP. 

 

Obr. 1 Alokace vyhlášených výzev se zohledněnou územní dimenzí v roce 2015 a 2016. 

Obr. 2 Registrovaná míra nezaměstnanosti v SO ORP v letech 2008-2015 (v %) a kategorizace SO ORP 

podle výsledků analýzy LISA v roce 2015. 

Obr. 3 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v SO ORP v letech 2008-2015 a kategorizace SO ORP 

podle výsledků analýzy LISA pro rok 2015. 

Obr. 4 Bytová výstavba na 1 000 obyvatel v SO ORP v letech 2008-2015 a kategorizace SO ORP podle 

výsledků analýzy LISA pro rok 2015. 

Obr. 5 Migrační saldo na 1 000 obyvatel v SO ORP v letech 2008-2010 a 2013-2015 a kategorizace SO 

ORP podle výsledků analýzy LISA pro roky 2013-2015. 

Obr. 6 Index stáří v SO ORP v letech 2008 a 2015 a kategorizace SO ORP podle výsledků analýzy LISA 

pro rok 2015. 
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Obr. 7 Naděje dožití při narození pro ženy v SO ORP v letech 2008 a 2015 a kategorizace SO ORP 

podle výsledků analýzy LISA pro rok 2015. 

Obr. 8 Produkce komunálních odpadů na obyvatele v SO ORP v letech 2009 a 2015 a kategorizace SO 

ORP podle výsledků analýzy LISA pro rok 2015. 

Obr. 9 Podíl obyvatelstva připojených na stokovou síť (odvedeno na ČOV) v letech 2008 a 2015  
a kategorizace SO ORP podle výsledků analýzy LISA pro rok 2015. 

Obr. 10 Koeficient ekologické stability v SO ORP v letech 2009 a 2015 a kategorizace SO ORP podle 
výsledků analýzy LISA pro rok 2015. 

Obr. 11 Vývoj průměrných hodnot indikátorů v hospodářských slabých regionech ve srovnání 
s ostatními regiony v ČR v letech 2008-2015. 
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Přílohy 

Příloha 1 Metodologický postup, výběr indikátorů a použité metody pro hodnocení vývoje 

regionálních rozdílů ČR 

Metodologický postup 

Analýzy byly provedeny na třech měřítkových úrovních, od úrovně makroregionů NUTS 2, přes 

meziregionální krajskou úroveň, až po mikroregionální úroveň SO ORP. Analýzy v této posloupnosti 

umožňují jednak hodnocení situace v ČR v evropském kontextu a dále detailní pohled  

na vnitrostátní regionální diferenciaci. Pro analýzy ve všech třech klíčových dimenzích i na všech třech 

měřítkových úrovních byl použit jednotný metodologický postup. 

Indikátory 

Výběr indikátorů byl proveden s využitím dat za krajskou úroveň, za níž je k dispozici nejširší matice 

ukazatelů pro všechny tři klíčové oblasti. Soubor vstupních ukazatelů tvořily relevantní ukazatele  

za krajskou úroveň, které jsou dostupné v delší časové řadě (ideálně 2008-2015). Z velkého souboru 

dostupných a relevantních ukazatelů byl na základě korelační a shlukové analýzy proveden výběr 

nejvhodnějších indikátorů pro hodnocení. Analýzy byly prováděny v jednotlivých dimenzích 

odděleně s využitím údajů za dva časové horizonty uprostřed sledovaného období  

(2011 a 2013), za které jsou dostupné všechny ukazatele. Pro zjištění vzájemných vztahů mezi 

ukazateli byla použita hierarchická shluková analýza využívající metodu průměrné meziskupinové 

vzdálenosti.  

Výběr indikátorů byl proveden tak, aby vybrané indikátory hodnotily různé aspekty sledované 

dimenze a vytvořily vzájemně vyvážený soubor pěti indikátorů za každou dimenzi. Byly eliminovány 

ukazatele podávající velmi podobnou informaci, aby nedocházelo k jejímu nadhodnocení. 

Rozhodování o zařazení ukazatele do výsledného výběru indikátorů bylo ovlivněno kvalitou 

ukazatelů, jejich vypovídací schopností a dostupností jednak za evropskou úroveň a jednak za úroveň 

SO ORP. 

Výsledný soubor vybraných indikátorů pro hodnocení regionálních rozdílů na krajské úrovni v časové řádě  

2008-2015.  

Dimenze Indikátor Označení 

e
ko

n
o

m
ic

ká
 Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Kč HDP_O 

Výdaje na vědu a výzkum na 1 obyvatele v Kč VAV_O 

Registrovaná míra nezaměstnanosti v % MN 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo UCH 

Bytová výstavba na 1000 obyvatel
18

 BYTY 

so
ci

ál
n

ě
-

d
e

m
o

gr
af

ic
ká

 Migrační saldo na 1000 obyvatel MIG 

Index stáří
19

 IS 

Naděje dožití při narození - ženy ND_Z 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním v % VS 

Trestná činnost na 1000 obyvatel
20

 TR_CIN 

                                                           
18 BYTY je definován jako počet dokončených bytů na 1000 obyvatel 
19 IS je definován jako počet obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let 
20 R_CIN vyjadřuje míru celkové kriminality (tedy veškeré zjištěné trestné činy) 
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e
n

vi
ro

n
m

e
n

tá
ln

í Tuhé emise v t/km
2
 EM_T 

Produkce podnikových odpadů na 1 obchodní společnost v t OD_P 

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v % KAN 

Koeficient ekologické stability
21

 KES 

Investice na ochranu životního prostředí podle místa stavby v mil. Kč INV_ZP 

 

Použité metody 

Kvantitativní hodnocení rozdílů mezi územními jednotkami je provedeno pomocí měření regionální 

variability. Byla použita prostá regionální variabilita (celková variabilita měřená mezi všemi územními 

jednotkami), pomocí které lze kvantifikovat velikost regionálních rozdílů sledovaného jevu  

a odpovědět na otázku: „Jak velké jsou regionální rozdíly?“.  

Hodnocení regionálních rozdílů na nižší měřítkové úrovni (SO ORP) umožňuje použití dalších přístupů 

k měření regionálních rozdílů. Jednak je hodnocena relativní regionální variabilita, tedy je vypočten 

podíl variability mezi regionálními průměry (tj. mezi kraji) na celkové prosté regionální variabilitě  

(tj. mezi SO OPR). Tento postup umožňuje hodnotit význam regionální organizace pro diferenciaci 

sledovaného jevu a odpovědět na otázku: „Jaký je význam krajské úrovně z pohledu regionální 

variability?“. Pro měření relativní regionální variability je možné využít rozklad standardních 

statistických měr variability a kvantifikovat podíl vnitro-skupinové a mezi-skupinové variability. Při 

uvažování krajů, do kterých jsou SO ORP seskupeny, tak lze určit podíl variability, který je dán 

příslušností SO ORP k danému kraji. 

Pro účely měření relativní regionální variability je využit rozklad Theilova indexu, který je vážen 

počtem obyvatel. Theilův index je mírou variability, kterou je možné „bezezbytkově“ rozložit na 

vnitro-skupinovou a mezi-skupinovou složku. Výsledky rozkladu Theilova indexu na příkladu míry 

nezaměstnanosti v roce 2015 jsou znázorněny na obr. 1, z něhož lze vyčíst, že 48 % celkové prosté 

regionální variability mezi SO ORP je dáno rozdíly mezi kraji. 

 

Výsledek rozkladu Theilova indexu na příkladu míry nezaměstnanosti v roce 2015. 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty a zpracování. 

Dále jsou regionální rozdíly na úrovni SO ORP hodnoceny pomocí prostorové variability projevující se 

shlukováním územních jednotek s podobnými charakteristikami v prostoru. Analýza prostorové 

variability doplňuje předchozí měření prosté a relativní regionální variability o prostorový rozměr.  

Je zřejmé, že i při stejné prosté či relativní regionální variabilitě může docházet k jinému 

prostorovému vzorci rozmístění sledovaného jevu, které pomocí výše představenými metodami nelze 

                                                           
21 KES vyjadřuje poměr stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků v kraji 
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odhalit. Analýzy prostorové variability jsou založeny na měření prostorové autokorelace, pomocí 

které je možné hodnotit míru a charakter prostorového shlukování a odpovědět na otázky: „Dochází  

k prostorovému shlukování podobných hodnot?“, a „Kde se nalézají prostorové shluky?“. Konkrétně je 

využita analýza LISA, která patří mezi nejčastěji používané metody lokální prostorové autokorelace. 

Jedná se o lokální verzi Moranova I kritéria, které dává do souvislosti atributovou podobnost  

a prostorovou blízkost územních jednotek. Analýza LISA umožňuje statisticky zhodnotit významnost 

shlukování sledovaného jevu v území a statisticky významné jednotky rozdělit do čtyř kategorií.  

Ty vycházejí z bodového diagramu se standardizovanými hodnotami sledovaného jevu v dané 

jednotce a v jejím prostorově blízkém okolí (Moranův diagram, obr. 2). Například kategorie  

„vysoká - nízká“ znamená, že jednotka s nadprůměrnou hodnotou daného jevu je obklopena 

jednotkami s podprůměrnými hodnotami. 

Moranův diagram 

 

Zdroj: Květoň, Netrdová (2017). 

Vizualizací výsledků v mapě lze zjistit charakter shlukování a přesně identifikovat jednotlivé shluky 

či outliery (územní jednotky, které se hodnotami sledovaného jevu odlišují od svého okolí). Před 

samotným výpočtem prostorové autokorelace je nutné definovat prostorovou blízkost, která je  

v našem případě brána topologicky, tj. prostorově blízké jednotky mají společnou hranici či dotyk. 

Výsledky analýzy LISA na příkladu míry nezaměstnanosti v roce 2015 jsou znázorněny na obr. 3, z níž 

lze například vyčíst, že se shluky SO ORP s nadprůměrnými hodnotami míry nezaměstnanosti nalézají 

na severní Moravě a v severních Čechách nebo že SO ORP Příbram má nadprůměrnou hodnotu míry 

nezaměstnanosti, i když v jejím okolí je míra nezaměstnanosti podprůměrná. Analýza LISA včetně 

veškerého zpracování mapových výstupů byla provedena v softwaru ArcGIS 10.5 s využitím nástroje 

Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Morans I). 
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Ukázka výsledků analýzy LISA na příkladu míry nezaměstnanosti v roce 2015. 

 
Zdroj: Květoň, Netrdová (2017) 
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Příloha 2 Průnik priorit a opatření SRR mezi národní operační programy. 

Priorita 

SRR 
Opatření SRR Specifické cíle operačních programů 

P
.1

  V
yu

ži
tí

 p
o

te
n

ci
ál

u
 r

o
zv

o
jo

vý
ch

 ú
ze

m
í 

1.1 Podpora 
transferu 

znalostí mezi 
výzkumným  

a 
podnikatelským 

sektorem 

OPVVV SC 1.2 Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost; SC 2.5 (IP1) Zlepšit 
podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů  
v oblasti výzkumu a vývoje 
OPZ PO 3 (SC 1) Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce  
v tematických oblastech OPZ 
OPPIK SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání; SC 1.2 Zvýšit 
intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích; SC 2.2 Zvýšit 
internacionalizaci malých a středních podniků 
OPPPR SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem; SC 1.1 Vyšší 
míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou 
PRV 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP; 16.2.1 Podpora vývoje 
nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a operace; 
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

1.2 Rozvoj 
univerzit  

a výzkumných 
institucí 

OPVVV SC 2.1 (IP 1) Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro 
potřeby trhu práce a společnosti; 2.1 (IP 2) Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 
na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu 
znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol; SC 2.2 (IP1) 
Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socioekonomicky 
znevýhodněných skupin na vysokoškolské vzdělávání, snížení studijní 
neúspěšnosti; SC 2.3 (IP 1) Zkvalitnit podmínky pro celoživotní vzdělávání na 
vysokých školách; SC 2.4 (IP 1) Nastavení a rozvoj systému hodnocení  
a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol; SC 2.5 (IP 1) Zlepšit 
podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů  
v oblasti výzkumu a vývoje; SC 1.1 Posílit excelenci ve výzkumu; SC 1.2 Zvýšit 
přínosy výzkumu pro společnost  
OPPIK SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků; SC 1.2 Zvýšit intenzitu  
a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
OPPPR SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální 
samosprávou 

1.3 Podpora 
integrace 

dopravních 
systémů 

IROP SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
OPD SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší 
využití železniční dopravy; SC 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití 
multimodální dopravy; SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání 
veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci; SC 1.5 Zlepšení řízení 
dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu 
OPPPR SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy 

1.4 Rozšíření  
a zkvalitnění 

infrastruktury 

IROP SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje 
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 
OPPIK SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy; SC 2.3 Zvýšit 
využitelnost infrastruktury pro podnikání; SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné 
vzdělávání v MSP 
OPD SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší 
využití železniční dopravy; SC 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 
konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti 
TEN-T; SC 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti  
a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace 
dálniční a silniční sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS; SC 3.1 Zlepšení 
dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy 
na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů 
dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 
OPŽP SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových  
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i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajištění dodávky pitné vody  
v odpovídající jakosti a množství; SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech;  
SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže; SC 4.4 Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech 
OPPPR SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem 
PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,  
6.4.2 Podpora agroturistiky (148); Opatření 19 Podpora místního rozvoje na 
základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) 

1.5 Adaptabilita 
trhu práce 

OPVVV SC 2.1 (IP 1) Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro 
potřeby trhu práce a společnosti; SC 2.1 (IP 2) Zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, 
zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol; 
SC 2.3 (IP 1) Zkvalitnit podmínky pro celoživotní vzdělávání na vysokých 
školách; SC 3.5 (IP 2) Zvyšování kvality vzdělání a odborné přípravy včetně 
posílení jejich relevance pro trh práce; SC 3.4 (IP 2) Zkvalitnění přípravy 
budoucích a začínajících pedagogických pracovníků; SC 2.2 (IP 1) Zvýšení účasti 
studentů se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněných 
skupin na vysokoškolské vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti; SC 3.1 (IP 1) 
Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP 
OPZ IP 1.3 (SC 1) Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí 
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce;  
IP 1.1 (SC 1) Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob; IP 1.4 (SC 2) Zvýšit 
kvalitu systému dalšího vzdělávání; IP 1.5 (SC 1) Snížit míru nezaměstnanosti 
podpořených mladých osob (15-24 let) v regionu NUTS II Severozápad 
IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  
a celoživotní učení 
OPPPR SC 4.1 Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, 
základního a středního vzdělávání 

P
.2

  R
o

zv
o

j k
líč

o
vé

 in
fr

as
tr

u
kt

u
ry

 

n
ad

re
gi

o
n

ál
n

íh
o

 v
ýz

n
am

u
 

2.1 
Modernizace 

silniční 
infrastruktury 

IROP SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje 
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 
OPD SC 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti  
a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace 
dálnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS; SC 3.1 Zlepšení 
dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy 
na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů 
dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 

2.2 
Modernizace 
železniční sítě 

OPD SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší 
využití železniční dopravy 

2. 3. Rozšíření  
a modernizace 
energetických 

síti 

OPPIK SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy 

P
.3

  Z
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al
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n
ěn

í s
o
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n
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o
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o
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m
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3.X Podpora 
integrace 
sociálně 

vyloučených  
a sociálním 
vyloučením 
ohrožených 

skupin 
obyvatelstva 

OPVVV SC 2.2 (IP 1) Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami  
a ze socioekonomických znevýhodněných skupin na VŠ, snížení studijní 
neúspěšnosti; SC 2.1 (IP 2) Zkvalitnění vzdělávací Infrastruktury na VŠ za účelem 
zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin  
a zvýšení otevřenosti VŠ; SC 3.1 (IP 1) Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků 
se SVP 
OPZ IP 1.3 (SC 1) Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí 
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce;  
IP 1.4 (SC 2) Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání; IP 2.1 (SC 2) Rozvoj 
sektoru sociální ekonomiky; IP 1.5 (SC 1) Snížit míru nezaměstnanosti 
podpořených mladých osob (15-24 let) v regionu NUTS II Severozápad; IP 2.1 
(SC 1) Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálním vyloučených ve společnosti a na trhu práce; IP 2.3 (SC 1) Zvýšit 
zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 
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začleňování ve venkovských oblastech 
IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  
a celoživotní učení; SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících aktivit v oblasti 
sociálního podnikání; IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí  
k sociální inkluzi,  

3.1 Zvýšení 
kvality  

a vybavenosti 
veřejných 

služeb  
v regionech 

OPVVV 3.3 (IP 2) Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání 
OPZ IP 2.2 (SC 1) Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb 
pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporující sociální začleňování, 
IP 2.2 (SC 2) Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti 
systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého životního stylu  
a prevencí nemocí 
IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  
a celoživotní učení; SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických 
služeb a péče o zdraví 

3.2 Rozvoj  
a zlepšování 

podmínek pro 
volnočasové 

aktivity obyvatel 
a pro využití 
kulturního 
potenciálu 

OPZ IP 2.3 (SC 1) Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
IROP SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
PRV 6.4.2 Podpora agroturistiky; Opatření 19 Podpora místního rozvoje na 
základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) 

3.3 Podpora 
bydlení jako 

nástroje sociální 
soudržnosti 

OPZ IP 2.1 (SC 1) Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálním vyloučených ve společnosti a na trhu práce 
IROP SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi 
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4.1 Zajištění 
odpovídající 

kapacity 
infrastruktury 

veřejných 
služeb 

OPVVV SC 3.5 (IP 2) Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 
posílení jejich relevance pro trh práce 
OPZ IP 2.1 (SC 1) Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce; IP 2.2 (SC 2) Zvýšit 
kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví 
cílenou podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevencí nemocí; IP 2.1  
(SC 2) Rozvoj sektoru sociální ekonomiky; IP 2.2 (SC 1) Zvýšit kvalitu  
a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších 
navazujících služeb podporující sociálního začleňování 
IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  
a celoživotní učení; SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích  
k sociální inkluzi 

4.2 Zlepšení 
vnitřní a vnější 

obslužnosti 
území 

IROP SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy; SC 1.1 Zvýšení 
regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 
OPPIK SC 3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách; 
SC 3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy 
OPD SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší 
využití železniční dopravy; SC 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů a zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví 
prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních 
silnic a silnic I. třídy mimo TEN-T 
OPŽP SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových  
i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajištění dodávky pitné vody  
v odpovídající jakosti a množství 
PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy, 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

4.3 Podpora 
inovací  

v podnikání 

OPZ IP 2.1 (SC 2) Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 
IROP SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 
OPPIK SC 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP;  
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SC 2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP; SC 1.2 Zvýšit intenzitu  
a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
PRV 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů; 6.4.1 Investice 
do nezemědělských činností; 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců; 4.1.1 
Investice do zemědělských podniků; 6.4.2 Podpora agroturistiky (148); 16.1.1 
Podpora operačních skupin a projektů EIP; 16.2.1 Podpora vývoje nových 
produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a operace; 16.2.2 
Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh; Opatření 19 Podpora místního 
rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) 
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5.1 Podpora 
rozvoje lokální 

ekonomiky 

OPPIK SC 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
PRV 6.1.1 Zahájení činností mladých zemědělců; 6.4.1 Investice  
do nezemědělských činností; 6.4.2 Podpora agroturistiky; 4.1.1 Investice  
do zemědělských podniků; 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů; 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven; Opatření 19 
Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně 
vedený místní rozvoj) 

 
5.2 Podpora 

zvýšení kvality 
pracovní síly 

OPVVV SC 3.1 (IP 1) Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP 
OPZ IP 1.1 (SC 1) Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob; IP 1.2 (SC 1) 
Snížit rozdíly v postavení žen a mužů 
IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání  
a celoživotní učení; SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání 

5.3 Zajištění 
základních 

služeb  
a obslužnosti 

IROP SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje 
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T; SC 1.2 Zvýšení 
podílu udržitelných forem dopravy 
OPD SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší 
využití železniční dopravy; SC 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví 
prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních 
silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 
PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy; 4.3.2 Lesnická infrastruktura 
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 6.1 
Odstraňování 

starých 
ekologických 

zátěží, 
revitalizace 
brownfields  

a území  
po bývalé těžbě 

nerostných 
surovin 

OPPIK SC 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 
OPŽP SC 3.3 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky; SC 3.4 
Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 
PRV 6.4.2 Podpora agroturistiky (148) 

6.2 Podpora 
inovativních 
technologií 

v oblasti 
odpadového 
hospodářství 

OPŽP SC 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností 
odpadů; SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
 

6.3 Využívání 
obnovitelných 
zdrojů energie 

ve vazbě na 
místní 

podmínky 

OPPIK SC 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě ČR; SC 3.4 Uplatnit nízkouhlíkové technologie v oblasti 
nakládání energií a při využívání druhotných surovin 
OPŽP SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie; SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění 
domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek; SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se  
na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 



89 
 

PRV 4.1.1 Investice do zemědělských podniků; 6.4.3 Investice na podporu 
energie z obnovitelných zdrojů (150); Opatření 19 Podpora místního rozvoje na 
základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) 

6.4 Omezování 
negativních 

vlivů dopravy 
(hluk, prach 

atd.) na 
obyvatelstvo  
a na krajinu 

IROP SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje 
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T; SC 1.2 Zvýšení 
podílu udržitelných forem dopravy 
OPD SC 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon 
na silniční síti; SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost  
a větší využití železniční dopravy; SC 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití 
multimodální dopravy; SC 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení 
bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy  
a modernizace dálnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS; SC 1.4 
Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve 
městech v elektrické trakci; SC 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví 
prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních 
silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T,  
PRV 10 Agroenvironmentálně klimatické opatření (173) 

6.5 Udržitelné 
užívání vodních 

zdrojů 

OPŽP SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny; SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí 
v sídlech; SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových  
i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajištění dodávky pitné vody  
v odpovídající jakosti a množství 
PRV 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích; 4.3.1 Pozemkové úpravy; 
Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER  
(CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) 
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7.1 Zlepšení 
kvality prostředí 

v sídlech, 
ochrana  
a rozvoj 

krajinných 
hodnot 

OPŽP 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech; 1.3 Zajistit povodňovou ochranu 
v intravilánu; 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření; 3.5 Snížit 
environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení; 4.3 Posílit přirozené 
funkce krajiny; 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR, ve správě rezortních 
organizací MŽP; 4.2 Posílit biodiverzitu 
PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy; 10.1.5 Zatravňování orné půdy; 8.2.11 Lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochrana lesů KÓD 15; 4.3.2 Lesnická 
infrastruktura; Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy 
LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) 

7.2 Posílení 
preventivních 
opatření proti 

vzniku 
přírodních 

pohrom 

OPŽP 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření; 1.3 Zajistit 
povodňovou ochranu v intravilánu; 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet 
systémy jejich řízení; 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny; 4.4 Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech 
PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy; 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích; 
Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER  
(CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) 

7.3 Obnova 
území po vzniku 

živelních 
pohrom 

OPŽP 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
PRV 4.3.1 Pozemkové úpravy; 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách; 
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 
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8.1 
Zkvalitňování 

administr.  
kapacit veřejné 

správy 

IROP 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality ICT systémů 
OPZ IP 1 (SC 4) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména 
prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich 
fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu 
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, 
rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního 
zákona 

8.2 Zkvalitnění 
systémového 

rámce podpory 

IROP 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality ICT systémů 
OPZ IP 1 (SC 4) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména 
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regionálního  
a místního 

rozvoje 

prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich 
fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu 
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, 
rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního 
zákona 

8.3 Informační  
a komunikační 

podpora 
fungování 

územní veřejné 
správy 

IROP 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality ICT systémů 
OPZ IP 1 (SC 4) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména 
prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich 
fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu 
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, 
rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního 
zákona 
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9.1 Posílení 
strategických  
a koncepčních 

přístupů 
k místnímu  

a regionálnímu 
rozvoji 

IROP 3.1 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 
OPZ IP 1 (SC 4) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména 
prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich 
fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu 
zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, 
rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního 
zákona 
PRV Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER  
(CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) 

9.2 Podpora  
meziobecní  
a regionální 
spolupráce 

IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu;  
4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného za účelem zlepšení řídících  
a administrativních schopností MAS 
OPZ IP 3 (SC 2) Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 
PRV Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER  
(CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) 
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Příloha 3 Hodnocení provázanosti koncepčních dokumentů veřejné správy s celostátním působením na uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR  

2014-2020. 

R
e

so
rt

 

Koncepční 
dokumenty 
veřejné správy  
s celostátním 
zaměřením 

OPATŘENÍ SRR ČR 2014-2020 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.X

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

5
.1

 

5
.2

 

5
.3

 

6
.1

 

6
.2

 

6
.3

 

6
.4

 

6
.5

 

7
.1

 

7
.2

 

7
.3

 

8
.1

 

8
.2

 

8
.3

 

9
.1

 

9
.2

 

M
F Národní strategie 

finančního vzdělávání 
(2010-2015) 

        X       X                                             

M
ŠM

T           Strategie 
celoživotního učení 
ČR (2007-2015) 

  X     X                                                     

Dlouhodobý záměr 
vzdělávací, vědecké, 
výzkumné, vývojové  
a inovační, umělecké 
a další tvůrčí činnosti 
pro oblast vysokých 
škol 2011-2015 

X X                                                           

Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy 
České republiky na 
období 2015-2020 

    X      X      X               

Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 
2020 

  X     X           X                                         

Rámec rozvoje 
vysokého školství do 
roku 2020 

  X     X                                                     

Koncepce podpory 
mládeže na období 
2014-2020 

                X   X                                         

Koncepce státní 
podpory sportu v ČR 

                    X                                         

M
S Resortní strategie pro 

rozvoj eJustice 
                                                    X X X     

M
Ž P

           Státní politika 
životního prostředí ČR 

                                    X X X X X X X X           
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2012-2020 

Strategie přizpůsobení 
se změně klimatu  
v podmínkách ČR 
(2015) 

                                        X   X X X X X X X X X 

Střednědobá strategie 
(2020) zlepšení kvality 
ovzduší v ČR  

                                          X   X               

Národní program 
snižování emisí České 
republiky 

                     X  X        

Programy zlepšování 
kvality ovzduší 

                     X  X        

Strategie ochrany 
biologické 
rozmanitosti ČR 
(2016) 

                                            X X X             

Koncepce 
environmentální 
bezpečnosti  
2015-2020  
s výhledem do roku 
2030 

                                                X             

Plán odpadového 
hospodářství ČR pro 
období 2015-2024 

                                      X                       

M
P

O
             Státní energetická 

koncepce ČR 
      X       X                       X X   X                 

Politika druhotných 
surovin ČR  
(2014-2034) 

                            X         X X                     

Národní akční plán ČR 
pro energii  
z obnovitelných 
zdrojů 2010-2020 

                                        X   X                 

Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnost
i ČR pro období  
2012-2020 

X X   X X X X X X X   X   X X   X       X           X         

Národní inovační 
strategie ČR  
(2020-2020) 

X X                         X X                               
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Koncepce podpory 
malých a středních 
podnikatelů na 
období 2014-2020 

                        X   X X   X                           

Koncepce podpory 
malých a středních 
podnikatelů na 
období 2014-2020 

                  X X   X   X X   X                           

M
P

SV
     Strategie politiky 

zaměstnanosti do 
roku 2020 

        X       X           X X X                             

Koncepce sociálního 
bydlení ČR 2015-2025 

                      X                                       

Národní strategie 
sociálních služeb na 
období 2016-2020 

                  X   X X         X                           

M
M

R
 

        

Koncepce bydlení ČR 
do roku 2020 

                  X   X                                       

Politika územního 
rozvoje ČR – ve znění 
aktualizace č. 1 

      X   X X X                    X   X X   X X         X  X 

Politika architektury  
a stavební kultury ČR  

X                 X  X   X         X  X         X     X X X X X 

Koncepce státní 
politiky cestovního 
ruchu v ČR na období 
2014-2020 

  X X X X       X   X     X X X X X X   X   X   X   X X   X X 

Strategie 
elektronizace 
zadávání veřejných 
zakázek pro období 
let 2016-2020 

                                                    X X X X X 

M
Ze

 

                

Zásady státní lesní 
politiky (2012) 

                            X X               X X             

Akční plán pro rozvoj 
ekologického 
zemědělství  
2016-2020 

X                             X                               

Generel území 
chráněných pro 
akumulaci 
povrchových vod  
a základní zásady 
využití těchto území 

                                            X                 
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(2011) 

Koncepce 
Ministerstva 
zemědělství k 
hospodářské politice 
podniku Lesy ČR, s.p. 
(2012) [akt. 2015] 

                              X                 X             

Koncepce výzkumu, 
vývoje a inovací 
Ministerstva 
zemědělství na léta 
2016-2022 

X X                                                           

Národní plán povodí 
Dunaje, Labe, Obry 
(2015) 

                                            X X X             

Strategie resortu 
ministerstva 
zemědělství  
s výhledem do roku 
2030  

X X             X           X X         X   X   X             

Víceletý národní 
strategický plán ČR 
pro akvakulturu 
(2014) 

                              X             X                 

Akční plán pro 
biomasu v ČR na 
období 2012-2020 

                                      X X                     

M
V

       Strategie rozvoje ICT 
služeb veřejné správy 
ČR 

                                                        X     

Strategický rámec 
rozvoje veřejné 
správy ČR pro období 
2014-2020 

                                                    X X X X X 

Strategie rozvoj 
infrastruktury pro 
prostorové informace 
2014-2020 

                                                        X     

Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 
2020 s výhledem do 

                                                X X     X     
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roku 2030 
M

K
 

    

Koncepce památkové 
péče v ČR na 2011-
2015 

X X                 X         X                               

Koncepce rozvoje 
knihoven v ČR na 
2011-2015 vč. 
internetizace 
knihoven 

                  X X   X         X                           

Státní kulturní politika 
na léta 2015-2020 

                    X                                         

Ú
V

     Strategický rámec 
udržitelného rozvoje 
ČR (2010-2030) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Národní program 
reforem ČR 2015 

X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X 

Strategie boje proti 
sociálnímu vyloučení 
2016-2020 

                X     X                                       

M
D

 Dopravní politika ČR 
pro období 2014-2020 
s výhledem do r. 2050 

    X X   X X            X       X       X                  

 Dopravní sektorové 
strategie, 2. fáze 

  X X  X X       X    X    X          

 Bílá kniha - Koncepce 
veřejné dopravy 
2015-2020 s 
výhledem do roku 
2030 

  X           X    X    X          

 Koncepce letecké 
dopravy pro období 
2016-2020 

  X           X        X          

 Koncepce letecké 
dopravy pro období 
2016-2020 

  X                             

 Koncepce nákladní 
dopravy pro období 
2017-2023 s 
výhledem do roku 
2030 

  X                             
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 Akční plán rozvoje 
inteligentních 
dopravních systémů 
(ITS) v ČR do roku 
2020 (s výhledem do 
roku 2050) 

  X X  X X                         
 Národní akční plán 

čisté mobility pro 
období 2015-2018 

                     X          

M
Zv

 Bezpečnostní 
strategie ČR 2015 

X X X X   X X X X X     X X X     X             X X X   X     

M
Zd

   

Strategie Zdraví 2020                   X     X         X                           
Strategie reformy 
psychiatrické péče 
2014-2023 

                  X     X         X                           

 


