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Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

• SRR schválena vládou 4. 11. 2019 (usnesení č. 775/2019)

• Východisko pro nastavení územní dimenze v 
programovém období 2021-2027

• Definuje cíle a opatření pro:

• Metropolitní území

• Aglomerace

• Regionální centra a jejich venkovské zázemí

• Strukturálně postižené regiony

• Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)

• Kvalitní plánovaní regionálního rozvoje 



Cíle a metodický postup

• Základ pro realizaci národních cílů regionální politiky ČR v horizontu 7 let 
(soulad se zákonem č. 248/2000 Sb.)

• Promítnout územní specifika do resortních politik (kde je to potřeba, či 
žádoucí územně specifický přístup) 

• Zaměření SRR ČR 21+ 
» důležitost / významnost řešení tématu z národní úrovně

» téma má určitá územní specifika nebo odlišné územní důsledky 

» je možné navrhovat / iniciovat řešení problému z národní úrovně

Pozn.: SRR ČR 21+ necílí na řešení všech problémů ČR, ale zaměřuje se na oblasti, kde je vhodné
uplatňovat specifické nástroje pro řešení potřeb dané územní dimenze



Co SRR ČR 21+ přinese

Státní správě

• vodítko pro realizaci řešení „šitých na míru“ pro různé typy území 
v rámci resortních politik

Kraji

• definice základního střednědobého směřování regionální politiky, 
z nichž mohou kraje vycházet

Obci

• informaci, kde a jak pomůže obcím směřování regionální politiky 
státu

Občanovi

• informace o krocích, které stát plánuje pro zlepšení kvality života



Struktura návrhové části SRR ČR 2021+



Metropolitní území, Aglomerace
příklady navrhovaných typových opatření pro venkov

Lépe integrovat systém veřejné dopravy a rozvíjet městskou mobilitu

 Zajištění dostatečné kapacity tratí pro hromadnou dopravu, zvýšení dopravní provázanosti
a tarifní integrace jednotlivých typů veřejné dopravy. Podpora budování P+R a B+R.

Zlepšit dostupnost vzdělávání, kvalitní vzděávací infrastruturu a infrastrukturu
služeb péče o děti

 Zajištění dostupnosti mikrojeslí a dětských skupin, budování a obnova infrastruktury
i vybavenosti školských zařízení

Zlepšit dostatečný rozsah sociálních a zdravotních služeb

 Investice do sociálních služeb (terénních, ambulantních, pobytových) komunitního
charakteru, podora výstavby pobytových sociálních služeb, rozvoj zdravotních služeb
s důrazem na primártní péči, domácí a paliativní



Regionální centra a jejich venkovské zázemí:
příklady navrhovaných typových opatření pro venkov

Diverzifikace ekonomických činností v regionálních centrech a jejich zázemí

 Modernizace stávajících firem, podpora příchodu investorů/pobídkami, podpora rozvoje
specializovaných služeb pro zahrační investory, podpora rozvoje mikro, malých, středních
podniků, přesnos inovací, znalostí do území

Rozvíjet udržitelný cestovní ruch

 Podpora udržitelných forem (pěší, cyklo, ekoturismus) ve spojení s místní produkcí, podpora
spolupráce subjektů v regionu (destinační management, rozvoj kvalitních služeb a nabídek
cestovního ruchu)

Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu

 Zajistit podporu dostupných služeb poskytovaných prostřednictvím internetu s jeho užití
v oblastech dosud nepokrytých, napomáhat zvyšování parametrů přenosové sítě



Revitalizace a regenerace území silně zasažená těžební a průmyslovou činnosti

 Zlepšení kvality ovzduší

 Zlepšován prevence krizových situací a budování resilience

Stabilizace sociální situace a snížení sociálních rozdílů

 Podpora komunitního života a sociálních služeb

 Podpora obnovy materiálně-technické základny ve zdravotnictví

Zvýšení atraktivity bydlení

 Podpora rozvoje venkovských oblastí (zavádění vysokorychlostního
internetu, digitalizace pro zpřístupnění služeb veřejné správy, podpora
malého a středních podnikatelů, podpora cestovního ruchu, tradičních
výrobců a alternativních forem hospodaření v periferních oblastech)

Strukturálně postižené kraje:
příklady navrhovaných opatření pro venkov



Hospodářsky a sociálně ohrožená území:
příklady navrhovaných typových opatření pro venkov

Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků

 Mapování příležitostí pro podnikání (projekty spolupráce, sdílená ekonomika), formou finančních
podpor (např. mikrofinancování podniků, drobné pobídky, lokální značky, řemesla, sociální
podniky). Propojování nástrojů finanční podpory rozvoje podnikání s nástroji podpory
zaměstnanosti

Posilovat lokální zaměstnávání v rámci veřejných investic

 Zadávání veřejných zakázek za využití tzv. sociálně odpovědného veřejného zadávání, při kterém
je přispíváno i k řešení obecnějších celospolečenských cílů či sociálních aspektů

Zajistit dobrou dopravní dostupnost

 Zajištění dopravní obslužnosti v odlehlých a obtížně dostupných lokalitách (krajské plány
dopravní obslužnosti) a to i alternativními způsoby (obsluha zastávek prostřednictvím spojů na
zavolání), podpora objednání dopravy pro obce nad rámec krajské objednávky



Veřejná správa v regionálním rozvoji:
příklady navrhovaných typových opatření

Pozitivní motivace pro společné strategické plánování

 Více motivovat obce a kraje pro plánovitou podporu rozvoje území na bázi funkčních regionů.
(Motivace může být finanční i nefinanční, např. podpora podmíněná zapojením do strategie vyššího řádu,
odborná asistence, případně i finanční podpora přípravy strategických plánů v rámci programů, nebo
vytvořením podmínek na úrovni ORP nebo krajů)

Efektivně realizovat správní agendy

 Vyšší uplatnění hledisek frekvence agend a výkonů při jejich realizaci při využití prostředků na územní rozvoj
a jeho správu. Optimalizací dělby kompetencí mezi různými úrovněmi veřejné správy lze současně snížit náklady
na výkon správy.

Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy

 Zvýšená podpora dobrovolné spolupráce obcí v rámci správního obvodu ORP a zvýšení koordinační úlohy obcí
s rozšířenou působností vykonávané v přenesené působnosti při řešení problémů územního rozvoje. Rozšiřovány
i organizační a právní formy.



Základní nástroje realizace SRR ČR 2021+
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Akční plány SRR ČR 2021+

• implementační dokument SRR a Koncepce rozvoje 
venkova

• smyslem je vytvořit aktivity „šité“ na míru 
jednotlivým typům území

• rozpracování typových opatření do forem aktivit

• zřízení expertních (pracovních) skupin pro 
formulaci aktivit

• projednání aktivit v rámci pracovních skupin a 
platforem

• součástí jsou i regionálně-specifické aktivity
(pozn. pro území strukturálně postižených regionů jsou 
zpracovány souhrnné akční plány Strategie restrukturalizace)



Zohlednění územní dimenze 
v „sektorových“ dokumentech



Územní dimenze v operačních programech 
EU fondů 2021+

• Následovník Národního dokumentu k územní dimenzi 2014-2020

• Cíl: definovat, ve kterých specifických cílech (aktivitách) má být 
zvýhodněno určité území a jakou cestou

• Závazný pro Řídicí orgány operačních programů
a další orgány implementující EU fondů

• Představuje minimální variantu 
uplatnění územní dimenze



Další nástroje a formy realizace územní dimenze

Nástroje realizace územní dimenze

• Regionální akční plány (RAP)

• Regionální inovační strategie (a jejich krajské annexy)

• Místní akční plány vzdělávání (MAP)

• Krajské akční plány vzdělávání (KAP)

• Krajské plány sociálně vyloučených lokalit

Formy realizace územní dimenze

• Specifické výzvy pro projekty z určitého typu území

• Bonifikace projektů z určitého typu území

• Subalokace vyčleněná pro projekty z určitého typu území

• Specifická kritéria zohledňující specifika jednotlivých typů území

• Strategické projekty



Propagace

• Nové stránky SRR 21+ na webu 
územní dimenze
» www.srr21.cz

» www.prolepsiregiony.cz

prezentace formou Story Map 
(včetně interaktivní mapy)

• Mapová aplikace 
http://egis.uur.cz/portal

• Leták, brožura

• Motto: „pro lepší regiony“

• #prolepsiregiony

http://www.srr21.cz/
http://www.prolepsiregiony.cz/
http://egis.uur.cz/portal


Aktuálně řešené problémy implementace

• Jak zapojit resorty do realizace regionální politiky, tj. jak přesvědčit 
odvětvová ministerstva, aby zohledňovala územní témata ve svých 
politikách?

• Je plnění cílů regionální politiky měřitelné?

• Jak rozdělit podporu regionální politiky mezi póly růstu a zaostávající 
regiony?

• Jak podpořit/posílit rozvoj „zespoda“ místních samospráv s využitím 
místního potenciálu (např. mapování absorpční kapacity)?



Marie Zezůlková
Odbor regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
Pracoviště: Na Příkopě 3

110 15 Praha 1
e-mail: marie.zezulkova@mmr.cz

Děkuji za pozornost
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