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Úvod 

Regionální politika se v České republice (dále „ČR“), zejména v uplynulých 15 letech, zařadila mezi 

vládní politiky a nástroje, které přispívají k vyváženému rozvoji území a zajištění územní soudržnosti. 

Regionální politika je v evropském kontextu obvykle chápána jako „činnost, jejímž úkolem je přispívat 

ke snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a k zabezpečení jejich harmonického 

rozvoje“ (MMR, 2002).  

Regionální politika představuje 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. Základní 

podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace prostředků na tyto priority, neboť jednou 

z hlavních premis je fakt, že zdroje nejsou neomezené. Mezi důležité nástroje veřejných politik 

související s realizací regionální politiky patří nástroje strategického řízení, zejména koncepční 

(strategické dokumenty). Patří mezi ně Strategie regionální rozvoje, která určuje zaměření a cíle 

regionální rozvoje, zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj státu a jeho jednotlivých 

regionů.  

I když současné trendy v jejím rozvoji směřují k posilování decentralizace na jedné straně  

(např. rostoucí úloha měst a obcí v regionálním rozvoji) a evropské dimenze (určující role politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím evropských fondů), na straně druhé plní stát  

i nadále nezastupitelnou úlohu pro koordinaci podpory regionální politiky. Regionální politika by měla 

sledovat dva základní cíle – podporu konkurenceschopnosti (podporu rozvojových pólů) a snižování 

regionálních disparit.  

Cíl 

Cílem předloženého materiálu „Informace pro vládu ČR o postupu prací při tvorbě Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2021+“ je představení metodických a věcných východisek vč. harmonogramu 

prací při tvorbě národního strategického dokumentu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále 

„SRR ČR 21+“) a aktuálního stavu prací při tvorbě SRR ČR 21+. Materiál je také doplněn o informace  

o prosazování partnerského přístupu, který považujeme za základní prvek pro tvorbu kvalitní 

strategie, tedy strategie dlouhodobě respektované ze strany územních a rezortních partnerů. 
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1) Regionální politika z pohledu ČR 

Cílem regionální politiky je dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů, 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. Oblasti podpory 

regionálního rozvoje na úrovni ČR jsou podrobněji vymezeny ve  Strategii regionálního rozvoje ČR 

2014-2020.  

Česká regionální politika musí být na národní úrovni postavena na jasně definovaných, regionálně 

zaměřených cílech v SRR ČR, které se budou územně promítat do sektorových programů se 

zohledněním specifik území, a zároveň má za úkol poskytovat věcný a metodický rámec pro tvorbu 

strategických plánů krajů, resp. měst a obcí. Nástroje regionální politiky musí být voleny tak, aby 

cílily na regionální specifika, tj. např. na zaostávající regiony přímo nebo ve zvláštní intenzitě. 

Úkolem Ministerstva pro místní rozvoj (dále „MMR“) je na jedné straně provádět regionální politiku 

(např. poskytovat metodickou podporu samosprávám ve snaze o rozvoj „ze spoda“, spravovat 

dotační tituly, které přispívají k cíli regionální politiky definované ve SRR ČR), na druhé straně pak 

prosazovat principy územní dimenze do dotačních titulů ostatních resortů. Územní dimenze je 

chápana jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území 

podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující 

požadavek na vyrovnávání územních disparit. Rolí MMR je také rozšiřovat povědomí o nefinančních 

nástrojích rozvoje. Cílem by mělo být rovněž vytváření a prosazování metodik a nástrojů pro 

úspěšný rozvoj různých typů území (venkovské, periferní, hospodářsky problémové regiony, 

“smršťující se“ města) a hledání „receptů“ pro řešení jejich specifických problémů. 

Intervence v rámci současné regionální politiky jsou v programovém období 2014-2020 primárně 

realizovány prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESI fondy“), 

dalšími zdroji v menším rozsahu jsou národními dotační tituly MMR a jiných resortů a také investice 

měst a obcí generované z vlastních zdrojů či na základě rozpočtového určení daní. Daňové příjmy 

sehrávají rozhodující úlohu na příjmové straně obecních a městských rozpočtů a mají značný vliv na 

jejich finanční stabilitu a také autonomii. V současné době nejsou města, obce a regiony dostatečně 

motivovány pro realizaci rozvoje založeném na mobilizaci místního potenciálu. V současném období 

nejsou nastaveny dostatečné nástroje pro hodnocení územních dopadů politik a projektů  

a v některých regionech jsou vytvořena slabá, popř. jen formalizovaná partnerství pro efektivní 

integrované plánování.  

2) Věcná východiska pro SRR ČR 2021+ 

Základním nástrojem regionální politiky je národní strategický dokument Strategie regionálního 

rozvoje, za niž ze zákona odpovídá MMR. Cílem SRR ČR je přispět k naplňování identifikovaných 

rozvojových priorit a cílů a zároveň podpořit soutěživost mezi kraji a obcemi na stejné hierarchické 

úrovni (např. mezi velkými metropolitními centry). Snahou všech je přirozeně vytvářet vysokou 

kvalitu života.  

V současné době je platná Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (schválena usnesením vlády 

ze dne 15. května 2013 č. 344). Zabezpečuje provázanost národní regionální strategie s regionální 



II. 
 

6 
 

politikou Evropské unie (dále „EU“) a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňující rozvoj 

území.  

Jedním z klíčových úkolů regionální politiky ČR je vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba 

podporovat s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj ČR, zvyšování hospodářské a sociální úrovně 

územně samosprávných celků a udržování jejich hospodářské, sociální a územní soudržnosti. (dále 

„státem podporované regiony“). Tyto regiony navrhuje MMR ve spolupráci s ostatními dotčenými 

správními úřady a kraji. Státem podporované regiony je navrhováno vymezit na základě § 4 zákona  

o podpoře regionálního rozvoje. Mimo státem podporovaných regionů mohou existovat i regiony 

podporované na úrovni a působnosti krajů. SRR ČR 2014-2020 vymezuje hospodářsky problémové 

regiony na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (Obr. 1).  

Obr. 1 Vymezení zvýhodněných regionů v Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020.  

 
 Zdroj: ČÚZK, MPSV, zpracování: MMR odbor regionální politiky. 

 

Při naplňování SRR ČR je nezbytná spolupráce s územím. Partnerství tvoří základ pro diskuzi  

o formování a vnímání regionální politiky všemi dotčenými aktéry a jejího možného silnějšího řízení 

regionální politiky vč. samotné SRR ČR a jejího budoucího žádoucího stavu. Do budoucna proto 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 strategie. Strategie by 
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měla stanovit podklady pro vymezení priorit podpory regionálního rozvoje prostřednictvím 

fondů EU. 

 

 SRR ČR 21+ by na rozdíl od současné SRR 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. 

 

 V SRR ČR 21+ musí být jednoznačně identifikovatelné klíčové problémy, na které bude 

strategie 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. 

 

 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, tak národních programech. V současné době 

je reálně územní dimenze respektována pouze v několika málo operačních programech  

mj. proto, že byla detailněji popsána a řešena až ex-post po vytvoření samotných programů.  

 

 Zajistit koordinaci mezi strategickým a územním plánováním, respektive mezi klíčovými 

strategickými dokumenty (SRR ČR 21+ a Politika územního rozvoje ČR). 

 

 Objektivně nastavit typologii území, její aktualizaci a vyhodnocení. ČR je velmi 

diferencovaná, základem pro aplikaci nástrojů je vytvoření kvalitní typologie území. 

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. 

 

 Východiskem pro tvorbu kvalitní typologie je nutné vycházet ze současného stavu sídelní 

struktury, která je charakteristická vysokým stupněm rozdrobenosti venkovských sídel, 

nízkým zastoupením velkoměst a významnou rolí malých a středních měst.  Pro potřeby SRR 

ČR 21+ a budoucí podoby integrovaných nástrojů je nutné jednotně vymezit metropolitní 

oblasti (aglomerace) na základě existujících funkčních vazeb. 
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Jedním z podkladů pro vytvoření typologie území v SRR ČR 21+ budou sloužit mapové podklady  

o velikostní struktuře obcí zpracované dle zadání MMR odborníky z akademického sektoru. 

Velikostní struktura obcí v rámci ČR je analyzována v návaznosti na zpracovanou metodiku 

k analytické části SRR ČR 21+, v níž byla navržena: 

 kategorizace vyšších regionálních celků pro účely analytického hodnocení vývoje vybraných 

ukazatelů.  

 kategorizace byla provedena na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále 

„SO ORP“) s využitím kvantitativních dat.   

 Pro vymezení byla použita jednoznačná statistická kritéria (počet obyvatel, hustota 

zalidnění, index změny počtu obyvatel), která vycházejí ze současné odborné literatury  

i z aktuálně platných dokumentů.  

Zpracované mapové podklady o velikostní struktuře obcí již naznačují diferencující velikosti 

jednotlivých obcí ČR. Při použití jednoduchých statistických dat lze z podkladů vyčíst, že jednotlivé 

typy území v ČR mají odlišný dynamický vývoj, na který by měla nová SRR ČR 21+ v rámci typologie 

území reagovat (např. metropolitní obce, vnitřní a vnější periferní obce).  

 

3) Prosazování partnerského přístupu 

Partnerský přístup považujeme za základ pro vytvoření kvalitní a především respektované strategie 

v jednotlivých hierarchických typech území. Přístup je primárně založen na zapojení širokého 

spektra významných aktérů v území, kdy si aktéři při tvorbě svého dokumentu stanoví společné cíle, 

priority a její definice způsobů dosažení. Zároveň je takový přístup nezbytný pro zajištění 

integrovanosti a synergického přístupu (zejména spolupráce aktérů v území na vytvoření integrované 

strategie, např. integrované územní investice - ITI, integrované plány rozvoje území - IPRÚ, strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje -  CLLD) a musí reflektovat reálné funkční vztahy v území.  

Příkladem partnerského přístupu je využití současných integrovaných nástrojů pro městské  

a venkovské oblasti ČR. Základní podmínkou při vytvoření integrovaných strategií je partnerský 

přístup, kdy do přípravy museli být zapojeny všichni relevantní partneři v daném území, a to jak na 

místní i regionální úrovni. Prostřednictvím integrované strategie by mělo docházet ke koncentraci 

podpory do řešeného území, koordinaci aktivit a zajištění jejich synergického efektu.  
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Obr. 2 Integrované nástroje v ČR v programovém období 2014-2020. 

 
Zdroj: ČÚZK, zpracování: MMR, odbor regionální politiky. 

 

Dalším novým příkladem prosazování partnerského přístupu v programovém období ČR 2014-2020 je 

vznik systému stálých konferencí. Národní stálá konference (dále „NSK“) přispívá k: 

 zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při 

implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů 

spolufinancovaných z ESI fondů.  

 NSK je rovněž plénem, na němž je diskutován soulad potřeb definovaných regionálními 

stálými konferencemi v RAP a jejich reálným naplňováním prostřednictvím ESI fondů či 

národních dotačních titulů.  

 na úrovni NSK je také diskutována míra naplňování Národního dokumentu k územní 

dimenzi a jeho zohledňování řídicími orgány jednotlivých operačních programů  

 V souvislosti s tvorbou SRR ČR 21+ byla NSK přidána další role Národní koordinační 

skupiny, která zastřešuje činnost celé struktury pracovních skupin. 
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Obr. 3 Architektura struktury Národní a regionální stálé konference pro naplňování územní dimenze 

v programovém období 2014-2020. 

 

Zdroj: MMR, Územní dimenze, http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod. 

 

Regionální stálá konference (dále „RSK“) je zřízena na principech partnerství s územní působností  

v jednotlivých krajích ČR. Ve vztahu k územní dimenzi se podílí mj. na: 

 realizaci prostřednictvím regionálních akčních plánů, včetně části vztahující se k financování  

z ESI fondů,  

 iniciuje, sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu,  

 projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu  

a projednává návrhy předložené svými členy směřující k naplnění územní dimenze, které 

následně komunikuje prostřednictvím svého zástupce v NSK.  

RSK (prostřednictvím NSK a MMR) zpracovává podklady pro rozhodování a řízení na úrovni řídicích 

orgánů na základě jejich požadavku, koordinuje aktivity v rámci svého území a každoročně 

předkládá Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu. RSK zřizuje pracovní skupiny pro 

stěžejní tematické oblasti daného regionu. Členy pracovních skupin jsou významní aktéři z řad 

samosprávných celků, podnikatelských subjektů, krajských či neziskových organizací zaměřených na 

činnost v dané tematické oblasti. Ve vazbě na tvorbu SRR ČR 21+ se budou RSK ve spolupráci 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod
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s odbory regionálního rozvoje jednotlivých krajů aktivně podílet na připomínkování jednotlivých 

výstupů v průběhu celé tvorby SRR ČR 21+. 

Systém stálých konferencí v ČR je na evropské úrovni dlouhodobě považován za příklad dobré praxe, 

a to i přesto, že se stále profilují role RSK i NSK v řízení územní dimenze, resp. regionální politiky.  

Je nezpochybnitelné, že přispívají ke zkvalitňování a konstruktivnosti dialogu mezi státem a územními 

samosprávami.   

Obr. 4 Složení regionální stálé konference v programovém období 2014-2020. 

 

Zdroj: MMR, Územní dimenze, http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod. 

 

Mezi příklady partnerského přístupu v oblasti správy území patří v současné době např. meziobecní 

spolupráce. Realizovala se řada významných projektů, jejichž hlavním cílem bylo vytvořit podmínky 

pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR (např. projekt Svazu měst a obcí ČR „Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností.“) nebo podpořit spolupráci obcí zapojených do platforem místních akčních skupin 

(projekt Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod 

úřadů“). 

 

 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod
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4) Postup a harmonogram tvorby na Strategii regionálního rozvoje 

ČR 2021+ 

Od počátku roku 2017 byly postupně zahájeny první kroky při tvorbě SRR ČR 21+. Na základě 

materiálu „Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (vyhodnocení za roky 

2014-2016)“, který schválila vláda ČR svým usnesením ze dne 24. července 2017 č. 550, MMR 

nedoporučilo aktualizovat současnou SRR ČR 2014-2020, místo toho doporučuje veškeré potřebné 

změny promítnout do nové podoby  SRR ČR 21+. 

S cílem dosažení co nejširšího konsenzu zapojujeme do tvorby SRR široké spektrum aktérů. Byla 

vytvořena komunikační strategie a na jejím základě byla vytvořena struktury pracovních skupin vč. 

vydefinovaných stakeholderů, které byly a budou ustanoveny během tvorby SRR ČR 21+. Struktura 

pracovních skupin je založena na širokém zapojení územních a národních partnerů, se kterými musí 

být prodiskutovány společné cíle, priority a způsob jejich dosažení pro vytvoření respektovaného 

strategického dokumentu. MMR plánuje projednávat i jednotlivé dílčí výstupy se zástupci 

akademické sféry v rámci pořádání kulatých stolů.  

Obr. 5 Struktura pracovních skupin pro tvorbu SRR ČR 2021+. 

 

Zdroj: MMR, Odbor regionální politiky, vlastní zpracování. 

 

Zastřešující pracovní skupinou pro tvorbu SRR ČR 21+ je Národní koordinační skupina SRR 21+, která 

vznikla na platformě NSK. Kromě koordinační a metodické role při tvorbě SRR ČR 21+ také přispívá 

k vzájemné provázanosti a koordinaci státu a regionů při implementaci územní dimenze a realizace 

Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů. 

Druhou rovinu, zejména na pracovní bázi, představuje Pracovní skupina SRR 21+. Jedná se o pracovní 

skupinu, která vyžaduje aktivní přístup všech členů a připravuje podklady pro jednání Národní 

koordinační skupiny SRR 21+. Pracovní skupina má pro své specifické účely vytvořeny dílčí pracovní 

skupiny. Jedná se o územní pracovní skupiny, kde jsou zastoupeni zástupci regionů, měst a venkova, 

tematické pracovní skupiny, kde budou zastoupeni experti na danou problematiku, a pracovní 

skupinu pro řízení a implementaci, která bude hrát důležitou pro implementaci a vyhodnocování SRR 

ČR 21+. 
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Na počátku přípravy SRR ČR 21+ byl na půdě MMR také ustanoven Pracovní výkonný tým SRR 21+. 

Jeho cílem je průběžná koordinace na tvorbě a postupu prací, vč. přípravy materiálů pro jednání 

s partnery v pracovních skupinách.  

Harmonogram tvorby SRR ČR 21+ 

 přelom roku 2016 a 2017: vytvoření návrhu zadání, metodiky tvorby a kroků na SRR ČR 21+, 

ustanovení Pracovního výkonného týmu SRR 21+;  

 leden/únor 2017: finalizace metodiky tvorby, zadání; 

 leden/únor 2017: ustanovení Pracovní skupiny SRR 21+ a vymezení její role; představení 

východisek, základního harmonogramu a postupu tvorby na SRR ČR 21+; 

 březen 2017: jednání Pracovní skupiny SRR 21+, představení návrhu struktury dokumentu 

SRR ČR 21+ a prvních výsledků ze „Zprávy o uplatňování SRR ČR 2014-2020 (vyhodnocení za 

roky 2014-2016)“; Národní koordinační skupina SRR 21+ (6. zasedání NSK, informace  

o zahájení prací na SRR ČR 21+); 

 duben - červenec 2017: dokončování materiálu „Zpráva o uplatňování SRR ČR 2014-2020 

(vyhodnocení za roky 2014-2016)“, práce na analytických podkladech SRR ČR 21+; 

 srpen - září 2017: připomínkování prvních výsledků analytické části členy Pracovní skupiny 

SRR 21+ a územními pracovními skupinami, zapracování připomínek, úprava analytických 

materiálů; 

 září 2017: Národní koordinační skupina SRR 21+ (7. zasedání NSK, představení struktury 

pracovních skupin, východisek, postupu prací a harmonogramu na SRR ČR 21+, první 

předběžné výsledky analytické části); 

 říjen-listopad 2017: projednání analytických materiálů a problémových stromů (územní 

pracovní skupiny, Pracovní skupiny SRR 21+), ustanovení Tematických pracovních skupin; 

 prosinec 2017: Národní koordinační skupina SRR 21+ (8. zasedání NSK, představení  

a oponentura analytických materiálů a problémových stromů); 

 prosinec 2017: finalizace analytické části a problémové analýzy SRR ČR 21+; 

 prosinec 2017 - duben 2018: tvorba návrhové části (vize, mise, strategické cíle); 

 leden-únor 2017: jednání územních a tematických pracovních skupin; 

 březen 2018: jednání Pracovní skupiny SRR 21+; 

 jaro 2018: ustanovení Pracovní skupiny pro řízení a implementaci;  

 květen/červen 2017: jednání územních a tematických pracovních skupin; 

 červenec 2018: finalizace návrhové části; 

 červenec 2017: jednání Pracovní skupiny SRR 21+; 

 červen 2018: Jednání Pracovní skupiny pro řízení a implementaci; 

 červen - červenec 2018: Národní koordinační skupina SRR 21+ (9. zasedání NSK); 

 duben - listopad 2018: tvorba implementační části, monitoringu a evaluace SRR ČR 21; 

 září - listopad 2018: jednání Národní koordinační skupiny SRR 21+ (10. zasedání NSK); 

Pracovní skupiny SRR 21+, územních a tematických pracovních skupin, Pracovní skupiny pro 

řízení a implementaci; 

 říjen/listopad 2018: finalizace implementační části SRR ČR 21+; 

 přelom roku 2018 a 2019: meziresortní připomínkové řízení; 

 jaro 2019: předložení materiálů na vládu ČR. 



II. 
 

14 
 

V roce 2018 proběhne výběr dodavatele na zpracování posudku SEA (posouzení vlivů na životní 

prostředí) a Natura 2000. Dodavatel bude průběžně zapojen do tvorby SRR ČR 21+. 

Harmonogram a struktura pracovních skupin je blíže popsána v Příloze 1. 

 

SRR ČR 21+ a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 

MMR zahájilo na počátku roku 2017 první kroky na tvorbě národního strategického dokumentu 

„Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020.“ Základním cílem dokumentu je 

identifikovat hlavní priority a cíle ČR po roce 2020 a pro jejich pokrytí optimalizovat zdroje 

v návaznosti na nové podmínky pro poskytování podpory ze strany EU.  

Mezi klíčové dokumenty, které ovlivní obsah národního strategického dokumentu, bude z národní 

úrovně zejména SRR ČR 21+ vč. Strategického rámce ČR 2030, Národního programu reforem nebo 

resortních a krajských strategií. Z evropských klíčových dokumentů se jedná o nová nařízení k EU 

fondů nebo víceletý finanční rámec pro novou podobu Kohezní politiky po roce 2020.  

Z tohoto důvodu je nezbytné se zaměřit na jednoznačné pojmenování klíčových problémů  

v regionech ČR vč. zdůvodnění, jak jednotlivé problémy budou naplňovat cíle  SRR ČR 21.  

SRR ČR 21+ bude jeden z významných vstupů, která vydefinuje základní priority a cíle ČR.  První 

předložení návrhu dokumentu se vládě předpokládá v první polovině roku 2018, finální verze by měla 

být předložena vládě ČR do poloviny roku 2019. 

Obr. 6 Harmonogram tvorby na Národní koncepci realizace politiky soudržnosti po roce 2020. 

Zdroj: MMR, Odbor Dohody o partnerství, strategií a evaluací. 
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Za hlavní milníky celého procesu dokumentu lze označit:  

 zpracování a projednání analytické části Národní koncepce realizace politiky soudržnosti 

od 2. do 4. Q 2017 (soulad s tvorbou analytické části SRR ČR 21+); 

 zpracování a projednávání návrhové části Národní koncepce realizace politiky soudržnosti 

v průběhu 1. Q a 2. Q roku 2018 (soulad s tvorbou návrhové části SRR ČR 21+); 

 dopracování strategické části, tvorba implementační části Národní koncepce realizace 

politiky soudržnosti mezi 2. a 3. Q 2018 (soulad s tvorbou strategické a implementační části 

SRR ČR 21+). 
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Obr. 7 Harmonogram tvorby SRR ČR 21+ a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020. 

 
Zdroj: MMR, Odbor Dohody o partnerství, strategií a evaluací, Odbor regionální politiky. 
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