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Role regionální politiky

• 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… 

• Soubor intervencí zaměřených podle konkrétní situace státu a jeho regionů a podle očekávaných 
vývojových tendencí na podporu opatření vedoucích k růstu ekonomických aktivit, jejich 
vyváženému územnímu rozmístění a k rozvoji infrastruktury…

• Podpora konkurenceschopnosti (podpora rozvojových pólů) a zároveň snižování regionálních 
disparit.

• Podmínkou jasné definování priorit a koncentrace prostředků na tyto priority- zdroje nejsou 
neomezené!!

• Opora v zákoně o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb.



Role MMR - „Provádět“ regionální politiku

Řídit SRR 

Spravovat dotační podpory

Prosazovat územní průměty do 
sektorových politik

Rozšiřovat povědomí o 
nefinančních nástrojích 

Metodicky pomáhat 
samosprávám v rozvoji území

Hledat „recepty“ na řešení 
specifických problémů  v území  



Strategie regionálního rozvoje ČR 

• národní strategický dokument (ze zákona v gesci MMR) 

• cíl SRR ČR: přispět k naplňování identifikovaných rozvojových priorit 
a cílů a ve výsledku vytvářet vysokou kvalitu života

• SRR ČR zabezpečuje provázanost národní regionální strategie 
s regionální politikou Evropské unie (dále „EU“) a také s ostatními 
odvětvovými politikami ovlivňující rozvoj území



Východiska pro Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

• jednoznačné a konkrétní zadání 

• selektivní a konkrétní zaměření, jasně definované cíle 

• jednoznačně identifikovat klíčové problémy v jednotlivých typech 
území

• propracovanější implementační struktura

• prosazování principů územní dimenze

• nutná koordinace mezi strategickým a územním plánování (SRR X PUR)

• objektivně nastavit typologii území



Potřeba kvalitních dostupných dat

• Zachycení dynamiky regionálního rozvoje

časové řady

• Primární zdroj zatím ČSÚ - SLDB (ale dlouhý 
časový interval) a další jiné výstupy

• Nutnost tato data doplnit zejména na nižší 
řádovostní úrovni (regionální a lokální data)
Nutná spolupráce s aktéry na této úrovni např. kraje, RSK, 
obce, lokální a regionální stakeholdeři

• Nová data možno zobrazit na RISY.cz  

přístupné i pro veřejnost



Schéma řízení přípravy SRR - zapojení krajů, měst a obcí



Kategorizace území pro účely analytického podkladu SRR ČR 21+



Analytické podklady

• Ekonomický rozvoj v regionálním pohledu
• Kvalita života a občanské společnosti
• Sítě
• Kvalita prostředí
• Veřejná správa a regionální rozvoj
• Sídelní struktura



Vybrané předběžné výsledky z analytického podkladu 
(Podíl nezaměstnaných osob v %)



Vybrané předběžné výsledky z analytického podkladu 
(Počet ordinací praktického lékaře pro dospělé na 10 000 obyvatel)



Vybrané předběžné výsledky z analytického podkladu - mapové 
výstupy (Saldo migrace na 1000 obyvatel)



Vybrané předběžné výsledky z analytického podkladu - mapové 
výstupy (Zranitelnost území vůči meteorologickému suchu)

rozdíl ročního úhrnu srážek 

a potenciální evapotranspirace



Základní principy pro návrhovou část SRR (r. 2018)

• SRR se zaměří na témata, která mají významný regionální/územní rozměr
• SRR bude v souladu se Strategií restrukturalizace strukturálně postižených krajů
• SRR musí být navázána na PUR (ve smyslu typologie území).
• SRR by měla vycházet ze Strategického rámce ČR 2030 a zpřesňovat jej v tématech se silnou

územní dimenzí.
• SRR nebude opomíjet nehomogenní venkov (metropolitní, stabilizovaný, periferní).
• SRR musí být provázána s Kohezní politikou po roce 2020, ta však musí být „jen“ jedním

z nástrojů naplňování cílů SRR.
• SRR poskytne podklad pro intervence státu – územní dimenzi sektorových politik.
• SRR vytvoří pro kraje věcný a metodický rámec pro zaměřování krajské podpory

• Realizace SRR bude poté postavena na silné implementační části – jasné role a odpovědnosti
aktérů, transparentní a udržitelné financování, vyhodnocování úspěchu/neúspěchu.



www.mmr.cz

www.dotaceEU.cz

Diskuze, otázky, podněty… 


