
      IV. 

Připomínkový list „Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020“ 
 
Číslo Připomínku 

předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

1.  MZE V celém dokumentu nahradit „fondy SSR“ zkratkou „ESIF“ Akceptováno 

2.  MZE Na str. 7 doporučujeme na konec textu zařadit následující odstavec: 
V roce 2013 bylo v Programu rozvoje venkova ČR spuštěno opatření zaměřené na získávání 
zkušeností a přípravu strategie místních partnerství. V roce 2013 působí v ČR přes 170 
místních akčních skupin. 

Akceptováno 

3.  MZE Na str. 46 na konec 5. odstavce v kapitole Spolupráce při rozvoji území doporučujeme doplnit 
následující větu: V roce 2013 působí v ČR přes 170 MAS. 

Akceptováno 

4.  MZE Na str. 47 doporučujeme jako významný nástroj pro plnění cílů SRR zařadit i Program rozvoje 
venkova 

Akceptováno: „Komplementárně 
ke SF EU představoval z pohledu 
plnění navržených opatření SRR u 
rozvoje venkovských oblastí a 
řešení jejich specifických 
problémů významný nástroj 
Program rozvoje venkova v rámci 
Společně zemědělské politiky“. 

5.  MZE Na str. 48 do kapitoly 2.2.7 doporučujeme zařadit i Program rozvoje venkova Akceptováno  

6.  MZE Na str. 82 je uvedeno, že typologie území prioritně slouží pro účely strategického řízení rozvoje 
území a uplatnění finančních nástrojů. MZe zásadně nesouhlasí s tím, že typologie regionů je 
nastavena tak univerzálně, aby ji bylo možné využívat ve všech programech. (Dovolujeme si 
např. upozornit na to, že jako póly růstu s nejvyšším potenciálem konkurenceschopnosti byla 
označena rozvojová území – viz str. 70. Řada rozvojových území však zároveň spadá do 
regionů se soustředěnou podporou státu – viz mapy na str. 57 a 60) 

vysvětleno: Typologie na úrovni 
obcí představuje vodítko a 
doporučení pro ŘO, regiony atp. 
pro zaměření priorit jejich 
budoucích (operačních) programů. 
Její aplikace není povinná a může 
být dle potřeby modifikována. 
Překryv se státem podporovanými 
regiony není v kolizi, neboť tyto 
regiony jsou vymezeny podle 
ORP. Z pohledu budoucího 
potenciálu mohou některé regiony 
být identifikovány jako rozvojová 
území, byť v ukazatelích 
vykazující negativní disparity 
(nezaměstnanost, HDP, atp.) 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

představují zaostalé regiony. 

7.  MZE Věta na str. 82 „S ohledem na povahu základního vymezení je těchto typů do kategorií 
vymezených dle odst. b)“ nedává smysl. 

Akceptováno 

8.  MZE V žádné z navržených prioritních oblastí není obsažena vodohospodářská infrastruktura. 
Požadujeme doplnění nebo jasné zdůvodnění, proč tomu tak není. 

akceptováno 

9.  MZE Na str. 96 doporučujeme cíl Priority 9 doplnit následovně: „…. a zvýšit efekty meziobecní i 
vícesektorové spolupráce“ 

Akceptováno 

10.  MZE Na str. 104, odst. 5 požadujeme vypustit větu „Specifická témata, jako jsou rozvoj lokálních 
ekonomik, využití specifik a tradic apod. jsou spojena spíše s Programem rozvoje venkova“. 
Vzhledem k přesunu 300 mil. EUR do kohezní politiky nebude již PRV v období 2014-2020 hrát 
v rámci těchto témat při rozvoji venkova klíčovou roli. 

Akceptováno  

11.  MZE Na str. 111, v modrém rámečku dole požadujeme u CLLD vypustit závorku: „CLLD bude 
realizován primárně prostřednictvím Společné zemědělské politiky (na územích periferních a 
stabilizovaných a dále v obcích s hustotou zalidnění nižší než 100 obyvatel/km2)“ 

Akceptováno: ….“(dle metody 
LEADER)“ 

12.  MZE Na str. 111 v modrém rámečku je uvedeno, že regionální politiky preferuje podporu nástroje 
CLLD z ERDF v periferních územích s přesahem do území stabilizovaných. MZe s tímto 
nesouhlasí. Domníváme se, že toto omezení není vhodné, neboť území MAS nekorespondují 
s územím definovaným v návrhu SRR, resp. každá MAS v ČR zahrnuje ve svém území jak 
obce rozvojové, tak stabilizované i periferní. Navíc pokud každý fond bude zaměřen na jiný typ 
území, pak v podstatě nebude využita multifondovost, kterou nově nabízí Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a rady o společných ustanoveních a dojde k zamezení synergických 
efektů, které z multifondovosti plynuly. Pro stabilizovaná území obecně navíc není navrhnut 
žádný nástroj integrovaného přístupu. 

Vysvětleno: upraveno na: „ CLLD 
bude realizován nejen 
prostřednictvím Společné 
zemědělské politiky  ale i 
prostřednictvím dalších fondů EU. 
Využití tohoto nástroje bude mít 
velký význam zejména v 
periferních územích s přesahem 
do územích stabilizovaných 
(variantně také v lokalitách 
postižených sociálním 
vyloučením, které jsou vymezeny 
mezi státem podporovanými 
regiony). 
 

13.  MZE Na str. 119 je uvedeno, že MMR se zaměří především na posílení fungování urbanizovaných 
oblastí. MZe s tímto nesouhlasí a domníváme se, že IROP by měl vyčlenit dostatečné množství 
finančních prostředků i na rozvoj venkovských území i vzhledem k výše zmíněnému přesunu 
300 mil. EUR z EAFRD ve prospěch koheze. 

Akceptováno: věta upravena tak, 
aby dávala smysl. tj. „především 
na….., dále pak na rozvj 
cestovního ruchu a lokálních 
ekonomik….“ 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

14.  MZE Na str. 123 požadujeme jako zdroj uvést i PRV, a to u opatření 5.1, 6.2, 6.3 a 7.1. U opatření 
6.5 požadujeme jako spolugestora uvést MZe. 

Akceptováno 

15.  MZE Str. 127, kapitola Strategické a programové dokumenty zpracovávané na úrovni státu: Není 
logické uvádět zde zvlášť Program rozvoje venkova (EAFRD je součástí Dohody o partnerství) 
– buď by měly být uváděny všechny programy nebo žádný. 

Akceptováno 

16.  MD Zásadní připomínka. Požadujeme upravit odstavec na str. 14 věnující se rozvoji silniční 
dopravní infrastruktury následně: Došlo ke kapacitnímu propojení dálničních komunikací D1 a 
D5 v jižní oblasti Prahy, stále se nepodařilo dokončit významné spojení Prahy severozápadním 
směrem (Ústí nad Labem, Drážďany), jehož dokončení je nezbytné. Bylo téměř dokončeno 
spojení Prahy s Ostravou s výjimkou úseku tvořícího obchvat Přerova. Z hlediska ucelenosti 
nadřazené sítě silniční infrastruktury je nutné co nejrychleji dobudovat Pražský okruh, zajistit 
alternativní propojení Čech a Moravy pomocí rychlostní silnice R35 (spojení západovýchodního 
směru), pokračovat ve výstavbě dálnici D3 (rozestavěny jsou pouze dílčí úseky)a rychlostní 
silnice R3. Pro obsluhu severovýchodní části Čech se jeví jako opodstatněné pokračovat ve 
výstavbě D11/R11. Jako potřebné se ukazuje též zlepšení parametrů spojení v plánovaných 
trasách R43 (severojižní směr), R52 ve směru do Rakouska a ve směru Karlovy Vary – Cheb – 
Marktredwitz ve Spolkové republice Německo (dálnice A93) – trasa plánované R6. 
 
Odůvodnění: dálnice D8 není dokončena, což je zásadní problém v obsluze strukturálně 
postiženého Ústeckého kraje. Původní text vyznívá tak, jako by již spojení v nejdůležitějších 
částech dokončeno bylo, což však není s ohledem na nedostavěný úsek přes České Středohoří 
pravdivé. Dále není dokončena dálnice D1 kolem Přerova, což je zásadní z pohledu ucelenosti 
sítě na Střední Moravě a zlepšení zdejších meziregionální vazeb – především zkvalitnění 
spojení Zlínska / Uherskohradišťska směrem na Olomoucký kraj a Ostravsko – zcelení 
páteřního tahu TEN-T Vídeň – Katowice. Doplnění potřeby D11/R11 považujeme za nezbytné 
s ohledem na odlehlost a relativně vysoký potenciál oblasti Trutnovska, kde dnes dopravní 
napojení je zcela nevyhovující a tranzitní doprava projíždí středně velkými městy jako je 
Jaroměř či Náchod. V trasách R43, R52 či R6 se ukazuje jako problematická obhajoba 
rychlostních silnic v plnohodnotných profilech, proto je vhodnější zmínit se o potřebě zlepšení 
spojení v daném směru / ose a nepředurčovat výstavbu rychlostní silnice – dosavadní výsledky 
Dopravních sektorových strategií ukazují na předimenzovanou kapacitu těchto spojení při 
použití dálničních parametrů / parametrů rychlostní silnice. 

Akceptováno 

17.  MD Zásadní připomínka: Odstavec na straně 15 požadujeme doplnit následovně: V České 
republice jsou čtyři (I. – IV.) tranzitní koridory, ale ani jeden není veden po vysokorychlostní trati 
(VRT), jak je tomu obvyklé např. v západní Evropě. I přes tuto skutečnost lze však za prioritní 
úkol považovat potřebu dokončení chybějících úseků tranzitních železničních koridorů a další 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

zlepšování jejich parametrů a kapacity v případě, že se výstavba nových rychlých železničních 
spojení ukáže jako nedosažitelná ve střednědobém horizontu. 
Odůvodnění: Původní textovou interpretaci by bylo možné vykládat jako výzvu ke „slepému“ 
budování vysokorychlostních tratí, což nemusí být vždy ekonomicky obhajitelné. Ukazuje se, že 
budování koridorů má své prokazatelné přínosy a ČR musí v úsilí o jejich dokončení a další 
zlepšování jejich parametrů vytrvat. Nelze připustit stav, kdy by s ohledem na preferenci 
přípravy a výstavby VRT nebyl dokončen základní skelet koridorů a nebyla zajištěna 
dostatečná kapacita tratí v okolí městských aglomerací. 

18.  MD Zásadní připomínka: Str. 78, Slabé stránky regionální konkurenceschopnosti. Větu „Absence 
vysokorychlostních železničních tratí v ČR včetně neexistence plánů na jejich vybudování 
v blízké budoucnosti (do roku 2020)“ požadujeme nahradit „Absence kvalitních železničních 
tratí umožňujících časově konkurenceschopné spojení ve srovnání se silniční dopravou, včetně 
neexistence plánů na jejich výhledovou ekonomicky obhajitelnou podobu (s výstavbou po 
2020)“. 

Akceptováno 

19.  MD Zásadní připomínka: Str. 79, větu „Budování a propojování vysokorychlostních tratí železniční 
dopravy s křížením v České republice“ požadujeme nahradit za větu „Budování kvalitních 
železničních tratí umožňujících časově konkurenceschopné spojení ve srovnání se silniční 
dopravou a propojování tohoto systému rychlých spojení se sousedními zeměmi.“ 

Odůvodnění (společné pro předchozí dvě zásadní připomínky): Absenci VRT jako takových 
nelze označovat za handicap. Je třeba vždy hledat argumenty pro potřebu zlepšení daného 
spojení, přičemž se nutně nemusí jednat o trať systému VRT, ale jen o trať umožňující dosažení 
požadovaných parametrů ve vztahu k plánovanému provoznímu konceptu (tzv. rychlá spojení). 
Nestačí jen „mít VRT“, ale vše se musí plánovat s ohledem na budoucí rozsah dopravy, kterou 
musí také někdo poptávat / zaplatit. 

Akceptováno 

20.  MD Zásadní připomínka: Návrh usnesení, bod 2a), doplnit následovně: 
„promítnout územně diferencované zaměření priorit Strategie do vybraných priorit resortních 
programů a programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, a 
zvýhodnit podpory realizované ve státem podporovaných regionech a rozvojových regionech, 
které fungují jako póly růstu i pro navazující stabilizovaná a periferní území“ 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že i principy SRR jsou v souladu s tímto požadavkem – například popsaná 
potřeba dostavby Pražského okruhu. 

Akceptováno 

21.  MD Zásadní připomínka: Návrh usnesení, bod 2c)  
Každoroční vyhodnocování je z pohledu dopravy příliš časté vzhledem dlouhodobým cílům 
v sektoru doprava.  

Akceptováno částečně: text 
upraven na „spolupracovat 
s ministrem pro místní rozvoj při 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

Proto požadujeme pro sektor doprava změnit text na „Vyhodnocovat každé 3 roky regionální 
rozdíly (…).“ 
 

každoročním vyhodnocování 
regionálních rozdílů a účinnosti 
Strategie z pohledu vývoje odvětví 
v jejich působnosti“. 

22.  MD Doporučující připomínka: Str. 78, Slabé stránky regionální konkurenceschopnosti. 
Doporučujeme větu „Nedokončená silniční síť páteřních komunikací (dálnice a rychlostní 
silnice) – chybí zejména R35, D3 a R6“ nahradit následovně: Nedokončená silniční síť 
páteřních komunikací (dálnice a rychlostní silnice) – chybí zejména R35, D3, D11/R11 a 
zkvalitnění spojení mezi Prahou a Karlovými Vary. 
 
Odůvodnění: Vlivy vyvolané špatnou dopravní dostupností Trutnovska vyplývají z výsledků 
analýz SRR, dálnici D11/R11 je třeba dokončit, byť v méně vytížených částech R11 třeba jen 
v polovičním profilu či úspornější čtyřpruhové kategorii než je plnohodnotná rychlostní silnice (s 
ohledem na obtížně obhajitelnou ekonomickou efektivitu). Rychlostní silnice R6 má identický 
problém v hodnocení ekonomické efektivity. Budoucí vytíženost plnohodnotné rychlostní silnice 
v území, kde je velmi řídké osídlení (mezi Novým Strašecím a Karlovými Vary, speciálně pak 
od křižovatky I/6 a I/27 dále směrem na Karlovy Vary), je nízká, neodpovídají požadavku na její 
vybudování. V současné době jsou prověřovány změny technického řešení v celém úseku tak, 
aby došlo ke zlepšení parametrů spojení a zároveň byla prokázána ekonomická efektivita. 

Akceptováno 

23.  MPO Zásadní připomínky: 
Strana 40 odstavec 3:  
Zde je mimo jiné konstatováno, že díky těžbě surovin dochází ke zhoršení kvality životního 
prostředí, a že těžba většiny surovin byla ve většině případů omezena nebo ukončena. 
Toto hodnocení neodpovídá skutečnosti a ani trendům a cílům EU včetně zpracované 
surovinové politiky ČR. Naopak v poslední době neenergetické suroviny sehrávají čím dál větší 
a zásadní úlohu v hospodářství EU a jsou nezbytné pro rozvoj moderních technologií šetrných 
k životnímu prostředí.  
V této souvislosti Evropská komise přijala dne 2. února 2011 také novou strategii, ve které 
definuje konkrétní opatření, jež zabezpečí a zlepší přístup EU k surovinám. Cíl této strategie 
je založen na následujících třech pilířích:  

• Nediskriminační přístup k dodávkám surovin ze světových trhů (sofistikovaná 
surovinová diplomacie EU) 

• Podpora udržitelných dodávek surovin v rámci EU (vyšší využívání domácích 
nerostných zdrojů) 

• Zvýšení účinnosti zdrojů a podpora recyklace (podpora materiálově úsporných 
technologií) 

Akceptováno: Návrh úpravy textu: 
Ke zhoršení kvality životního 
prostředí (především ovzduší, 
zatížení hlukem, často dochází i 
ke znečištění vod) a změně rázu 
krajiny může docházet i díky těžbě 
surovin, avšak paralelně dochází 
v posledních letech k značným 
investicím do revitalizací a 
rekultivací dotčených území. 
Významnější geologické zásoby a 
zdroje minerálních energetických 
surovin na území ČR jsou pouze u 
uranové rudy, černého 
(Hornoslezská pánev) a hnědého 
uhlí (Podkrušnohorská pánev). 
Ropa a zemní plyn mají spíše 
lokální význam. Nerudní suroviny 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

Evropská komise v červenci 2010 vydala také Pokyny k provádění těžebních prací mimo 
energetický sektor v souladu s požadavky NATURA 2000. Tyto pokyny se zabývají 
možnostmi, jak snížit dopad těžební činnosti na přírodu a biologickou rozmanitost na co nejnižší 
míru, nebo jak takovému vlivu zcela zabránit. Pokyny obsahují také řadu příkladů osvědčených 
postupů a ukazují, že některé těžební projekty mohou být pro biologickou rozmanitost dokonce 
přínosem, neboť dávají vzniknout cenným ekologickým nikám. 
Je připraven návrh nové surovinové politiky ČR, který vychází z evropské strategie „Raw 
Materials Initiative“. Tento návrh má umožnit těžebnímu sektoru potřebný rozvoj, což je 
jak v souladu s uvedenou evropskou iniciativou, tak je podpora dynamiky těžebního 
průmyslu žádoucí i z důvodu znovunastartování české ekonomiky. Právě těžební 
průmysl, jehož produkty představují základní vstupy pro téměř veškerý průmysl včetně 
energetiky, má silnou multiplikační schopnost generovat nové podnikatelské i pracovní 
příležitosti. 
Navrhujeme proto uvedené hodnocení těžby surovin ve 3. odstavci na str. 40 přehodnotit 
a rozšířit o výše uvedené skutečnosti. 

(zejména keramické a sklářské 
suroviny, vápence a cementářské 
suroviny) představují – po 
energetických nerostných 
surovinách – nejvýznamnější 
skupinu nerostných surovin na 
území ČR. Těžba většiny dalších 
surovin byla ve většině případů 
omezena nebo ukončena. 
Neenergetické suroviny však 
sehrávají čím dál větší a zásadní 
úlohu v hospodářství EU a jsou 
nezbytné pro rozvoj moderních 
technologií šetrných k životnímu 
prostředí. Evropská komise 
v červenci 2010 v této souvislosti 
vydala Pokyny k provádění 
těžebních prací mimo energetický 
sektor v souladu s požadavky 
NATURA 2000. Tyto pokyny se 
zabývají možnostmi, jak snížit 
dopad těžební činnosti na přírodu 
a biologickou rozmanitost na co 
nejnižší míru, nebo jak takovému 
vlivu zcela zabránit. Pokyny 
obsahují také řadu příkladů 
osvědčených postupů a ukazují, 
že některé těžební projekty mohou 
být pro biologickou rozmanitost 
dokonce přínosem, neboť dávají 
vzniknout cenným ekologickým 
nikám. 

24.  MPO Strana 42 - odstavec Energetická infrastruktura: 
„Strategie Evropa 2020 chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v naší konečné spotřebě 
energie na 20 %. V roce 2009 činil tento podíl v ČR 6,8 %.“ 
Požadujeme nahradit takto: 
Strategie Evropa 2020 si dává za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné 

Akceptováno: podíl v procentech 
bude upraven takto: 
„Strategie Evropa 2020 si dává za 
cíl zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie na konečné 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

spotřebě energie Evropské unie na 20 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné 
spotřebě v ČR se podle mezinárodní metodiky výpočtu pohyboval v roce 2011 okolo 10 %. 
 

spotřebě energie Evropské unie 
na 20 %. Podíl obnovitelných 
zdrojů energie na konečné 
spotřebě v ČR se podle 
mezinárodní metodiky výpočtu 
pohyboval v roce 2011 okolo 10 
%.“ 

25.  MPO Strana 72 – odstavec Environmetální udržitelnost 
„V oblasti obnovitelných zdrojů má Česká republika stále prostor pro zvýšení objemu produkce 
tzv. zelené energie. Využívání obnovitelných zdrojů musí ovšem respektovat jak současný 
technologický pokrok, tak možnosti aktuální energetické infrastruktury. V tomto ohledu je nutné 
nastavit vhodná opatření nejen podporující výstavbu alternativních zdrojů energie, ale také 
výstavbu zálohových zdrojů a posílení energetických sítí. Změny jsou nutné i v oblasti 
teplárenství. Rovněž nové přístupy k úsporám energie, vycházející z masivnějšího využití 
novějších šetrnějších technologií zvyšující energetickou účinnost a podporující přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích včetně sektoru bydlení, nejsou uplatňovány 
v dostatečné míře. Všechny potřebné kroky v oblasti tzv. zelené energetiky však zároveň musí 
vycházet i z územních specifik diferencujících potřebná opatření.“ 
Požadujeme nahradit takto: 
V oblasti obnovitelných zdrojů má Česká republika prostor pro zvýšení objemu produkce tzv. 
zelené energie. Využívání obnovitelných zdrojů musí ovšem respektovat jak současný 
technologický pokrok, možnosti aktuální energetické infrastruktury tak konkurenceschopnost 
České republiky. Rozvoj OZE nesmí způsobit ztrátu konkurenceschopnosti českého průmyslu. 
Rozvoj OZE by měl směřovat do oblasti malých zdrojů s využitím energie v místě výroby. 
Především v oblasti využití OZE v budovách. V tomto ohledu je nutné nastavit vhodná opatření 
nejen podporující výstavbu alternativních zdrojů energie, ale také výstavbu zálohových zdrojů 
a posílení energetických sítí. Změny jsou nutné i v oblasti teplárenství. Zde je nutné zvýšit 
účinnost zdrojů a snížit ztráty v tepelných rozvodných zařízeních. Rovněž nové přístupy 
k úsporám energie, vycházející z masivnějšího využití novějších šetrnějších technologií 
zvyšující energetickou účinnost a podporující přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech 
odvětvích včetně sektoru bydlení, nejsou uplatňovány v dostatečné míře. Všechny potřebné 
kroky v oblasti tzv. zelené energetiky však zároveň musí vycházet i z územních specifik 
diferencujících potřebná opatření. 

Akceptováno: 
Text upraven takto: 
V oblasti obnovitelných zdrojů má 
Česká republika prostor pro 
zvýšení objemu produkce tzv. 
zelené energie. Využívání 
obnovitelných zdrojů musí ovšem 
respektovat jak současný 
technologický pokrok, možnosti 
aktuální energetické infrastruktury 
tak konkurenceschopnost České 
republiky. Rozvoj OZE 
(obnovitelné zdroje energie) 
nesmí způsobit ztrátu 
konkurenceschopnosti českého 
průmyslu. Rozvoj OZE by měl 
směřovat do oblasti malých zdrojů 
s využitím energie v místě výroby. 
Především v oblasti využití OZE 
v budovách. V tomto ohledu je 
nutné nastavit vhodná opatření 
nejen podporující výstavbu 
alternativních zdrojů energie, ale 
také výstavbu zálohových zdrojů 
a posílení energetických sítí. 
Změny jsou nutné i v oblasti 
teplárenství. Zde je nutné zvýšit 
účinnost zdrojů a snížit ztráty 
v tepelných rozvodných 
zařízeních. Rovněž nové přístupy 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

k úsporám energie, vycházející 
z masivnějšího využití novějších 
šetrnějších technologií zvyšující 
energetickou účinnost 
a podporující přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství ve 
všech odvětvích včetně sektoru 
bydlení, nejsou uplatňovány 
v dostatečné míře. Všechny 
potřebné kroky v oblasti tzv. 
zelené energetiky však zároveň 
musí vycházet i z územních 
specifik diferencujících potřebná 
opatření. 

26.  MPO Strana 93, Opatření 
6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti odpadového hospodářství 
Opatření je zaměřeno na řešení likvidace komunálního odpadu, podporu inovativních přístupů 
k jeho dalšímu využití, a to zejména s ohledem na specifika obcí (malé obce, obce v členitých 
územích) apod. 
Požadujeme nahradit takto: 
6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti odpadového hospodářství 
Opatření je zaměřeno na řešení materiálového a energetického využití komunálního odpadu, 
podporu inovativních přístupů k jeho dalšímu využití, a to zejména s ohledem na specifika obcí 
(malé obce, obce v členitých územích) apod. 

Akceptováno: 
text upraven: 
Opatření je zaměřeno na řešení 
materiálového a energetického 
využití komunálního odpadu, 
podporu inovativních přístupů 
k jeho dalšímu využití, a to 
zejména s ohledem na specifika 
obcí (malé obce, obce v členitých 
územích) apod. 

27.  MPO Strana 113, Zaměření podpory ve státem podporovaných regionech 
 Do výše uvedené kapitoly žádáme vložit následující: 
Státní programy k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou 
činností a následná revitalizace území 

1. Program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, který vláda ČR schválila svým 
usnesením č. 50/2002 a zároveň uznala naléhavou potřebu řešení ekologických škod, 
které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností a před účinností 
novely horního zákona. Zároveň vláda vyslovila souhlas se záměrem postupně vyčlenit 
částku 15 mld. Kč na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební 
činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého kraje. 
Novelizace tohoto usnesení byla provedena usnesením vlády ČR č. 189/2002, které 
vymezené území rozšířilo o Karlovarský kraj. 

Akceptováno: 
text bude doplněn do kapitoly 
4.1.4 „Návrh národních 
programů“. Požadavek na MPO, 
aby sdělilo aktuální stav 
programů, tj. realizují se či nikoli, 
eventuelně se s nimi počítá v roce 
2014+! 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

2. Program řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, který vláda ČR schválila svým 
usnesení č. 295/2002, ve kterém vzala na vědomí potřebu posílení zdrojů pro 
revitalizaci Moravskoslezského kraje, zejména na posílení řešení důsledků 
ekologických zátěží vzniklých před účinností novely horního zákona, řešící vytváření 
finančních rezerv na sanace včetně rekultivací a důlních škod, a důsledků 
restrukturalizace hutnictví. Dále vláda ČR svým usnesením č. 592/2002 vzala na 
vědomí návrhy prioritních projektů a způsob čerpání finančních prostředků k řešení 
revitalizace Moravskoslezského kraje a souhlasila se záměrem postupně vyčlenit 
částku 20 mld. Kč na účast státu na nákladech odstraňování ekologických škod 
vzniklých před privatizací těžebních společností, v souvislosti s restrukturalizací 
hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje. 

Odpovědnost za financování programů ze zvláštního účtu vedeného Ministerstvem financí 
podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb. a odpovědnost za výběr zhotovitelů projektů naplňujících 
výše uvedené programy uložila vláda ČR ministru financí. Procesování programů k řešení 
ekologických škod a následné revitalizace předmětných území je uloženo ministru průmyslu 
a obchodu.  
Naplňování výše uvedených programů je výrazným stimulem desítkám podnikatelských 
subjektů, které tato opatření realizují, a nadále povede k udržení velkého počtu pracovních míst 
v těchto společnostech. Lze tedy konstatovat, že se jedná o jedno ze stimulačních 
a protikrizových, tj. prorůstových opatření, které může vláda svým rozhodnutím postiženým 
regionům nabídnout. Zároveň vytváří potřebnou diverzitu podnikatelských aktivit, tak nezbytnou 
v regionech silně orientovaných na těžbu, zpracování a energetické využití uhlí. 
Realizace následných revitalizačních opatření, např. vybudování nadstavby na 
zrekultivovaných plochách, jistě přinese i vznik nových pracovních míst, což má v době 
hospodářské recese a v regionech postižených nezaměstnaností velký význam. Zároveň 
umožní jejich využití místními obyvateli, kterým tak částečně navrátí dříve odebrané zázemí 
měst a obcí. 
 
Podpora podnikatelské infrastruktury v regionech 
Podpora podnikatelské infrastruktury v regionech se soustředěnou podporou státu vychází 
z vládního usnesení 141/2010. Nástrojem pro podporu podnikatelské infrastruktury je Program 
na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. V rámci tohoto programu je možné 
podporovat vybudování průmyslových zón v regionech (např. vybudování nové průmyslové 
zóny v regionu Karviná).  Podpora podnikatelské infrastruktury v regionech strukturálně 
postižených a hospodářsky slabých a v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností 
přináší příliv zahraničních i tuzemských přímých investic, tvorbu nových pracovních míst nejen 
díky investorům, kteří přicházejí do průmyslových zón, ale i jejich subdodavatelů v regionech. 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

Důsledkem je zvyšování konkurenceschopnosti ale i snižování ekonomických a sociálních 
disparit těchto regionů. 

28.  MPO Doplnit seznam v materiálu používaných zkratek a jejich význam, z důvodu zlepšení čitelnosti 
předloženého materiálu. 

Akceptováno  

29.  MPO Strana 135, Úkoly k zabezpečení realizace strategie 
U jednotlivých úkolů vedle gestora doporučujeme uvést také spolupracující ústřední správní 
úřady, z důvodu jednoznačného stanovení zodpovědnosti za zabezpečení realizace strategie. 

Akceptováno částečně: bude 
doplněno v Akčním plánu pro 
realizaci SRR 

30.  MPO Dále bychom rádi upozornili na nepravdivou informaci uváděnou v odst. 2 na straně 9 – ČR 
není tranzitní zemí pro přepravu ropy z Ruska do Německa. 

Akceptováno 

31.  MPO V Předkládací zprávě, na str. 2, odst. 3, větě „Podle Jednacího řádu vlády byl materiál zaslán 
dopisem ministra pro místní rozvoj ze dne 27. 3. 2013, č. j. MMR-8330/2013-52 do 
meziresortního připomínkového řízení všem dotčeným správním úřadům a hejtmanům krajů 
s termínem zaslání stanoviska do 15. 3. 2013.“ Doporučujeme ujednotit data tak, aby 
odpovídala reálné situaci. 

Akceptováno 

32.  MPO Podle našeho názoru SRR 2014-2020 nedostatečně odráží výstupy Evropské S3 Strategie 
(Smart Specialization Strategy). 

Doplněno v kapitole 3.2.2 „Cíle 
regionální politiky ČR“ 
V oblasti V,V a I (v kontextu) 
regionální politiky) by se měl 
uplatňovat strategický přístup 
v podobě tzv. inteligentní 
specializace, který představuje 
proces identifikování příležitostí a 
pozitivních stránek regionu, jež 
může profitovat ze specializace v 
konkrétní oblasti vědy či 
technologie. 

33.  MO Obecně k materiálu 
Požadujeme materiál přepracovat tak, aby byl v souladu s požadavkem § 5 zákona č. 248/2000 
Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Odůvodnění: § 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 
předpisů, ukládá Strategii regionálního rozvoje zpracovat tak, aby obsahovala zejména analýzu 
stavu regionálního rozvoje, charakteristiku slabých a silných stránek v rozvoji jednotlivých krajů 
a okresů, strategické cíle regionálního rozvoje v České republice, vymezení státem 
podporovaných regionů a doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro 
zaměření rozvoje odvětví spadajících do jejich působnosti. Předkládaný materiál je v rozporu 

Vysvětleno:  
materiál obsahuje veškeré části 
uvedené v zákoně. Materiál 
rovněž reaguje na novelizaci 
zákona č. 248/2000, který v §5 a 
definuje obsah SRR následovně:  
a) analyzuje stav regionálního 
rozvoje,  
b) stanoví republikové priority a 
strategické cíle regionální politiky 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

s touto předepsanou formou. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

pro zajištění dynamického a 
vyváženého rozvoje území, 
c) stanoví podklady pro vymezení 
priorit podpory regionálního 
rozvoje prostřednictvím  fondů 
Evropské unie,  
d) stanoví podmínky pro vymezení 
státem podporovaných regionů, 
e) vymezuje nástroje k realizaci 
stanovených priorit a cílů, 
f) stanoví zaměření programu11) 
regionálního rozvoje Ministerstva,  
g) vymezuje úkoly ostatních 
dotčených ústředních správních 
úřadů,  
h) stanoví způsob sledování a 
vyhodnocování účinnosti Strategie 
regionálního rozvoje,   
i) obsahuje doporučení krajům pro 
zaměření rozvoje odvětví v jejich 
samostatné a přenesené 
působnosti. 

34.  MO Ke kapitole 2.3.1 Vymezení státem podporovaných regionů – k písm. b) bývalé 
a současné vojenské újezdy (str. 66–67) 
Doporučujeme čtvrtý odstavec „Předně je nutné vyjasnit,…“ nahradit textem „Podpora bude 
určena na rozvoj bývalých vojenských újezdů a prostor (budov a pozemků) mimo bezprostřední 
území vojenských újezdů.“ 
 Odůvodnění: Na společných jednáních bylo vysvětleno, že součástí podpory musí být také 
sítě komunikací a dopravních staveb a jejich navazující využití. S ohledem na přirozenou 
spádovost a budoucí aktivity je nutno k těmto územím přistupovat komplexně (holisticky) 
s přesahem do okolní kulturní krajiny a okolních komunit. 
Tuto připomínku považujeme za doporučující. 

Akceptováno 

35.  MO Ke kapitole 2.4.1 Hlavní faktory regionálního rozvoje – k části Kvalita životního prostředí 
a životních podmínek obyvatelstva (str. 70–71) 
Doporučujeme doplnit jako další prvek, který ohrožuje životní prostředí „průmyslové havárie“.  
Odůvodnění: I když je zde primární odpovědnost původců takových havárií, často se stává, že 
u rozsáhlých průmyslových havárií není původce schopen následky značného rozsahu 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

zvládnout (např. destrukce úložiště toxického odpadu z výroby hliníku v sousedním Maďarsku).  
Tuto připomínku považujeme za doporučující. 

36.  MO Ke kapitole 2.5 SWOT analýza – k části Příležitosti, odstavec Environmentální 
udržitelnost (str. 80) 
Doporučujeme text druhé odrážky nahradit textem „Přijetí nových zákonů o ochraně ovzduší, 
odpadech a ochraně půdy.“ 
Tuto připomínku považujeme za doporučující. 

Vysvětleno: SWOT analýza 
vychází z analytické části. Nebyla 
by zajištěna provázanost. 

37.  MO Ke kapitole 3.2.3 Typologie regionů pro účely programové podpory k písm. b) státem 
podporované regiony (str. 85) 
Doporučujeme za slova „vojenské újezdy (stávající a zrušené po roce 1989)“ doplnit slova „a 
jejich bezprostřední okolí“.  
Tuto připomínku považujeme za doporučující. 

Akceptováno 

38.  MO K tabulce Prioritní oblasti Environmentální udržitelnost - Priorita P 7, k bodům 7. 2 a 7. 3 
(str. 89) 
Doporučujeme za slovo „pohrom“ doplnit slova „a průmyslových havárií“. 
Tuto připomínku považujeme za doporučující. 

akceptováno 

39.  MO K tabulce č. 12: Vazby jednotlivých priorit SRR na sektorová témata a kompetentní 
ministerstva (str. 104) 
Požadujeme doplnit „MO“ jako kompetentní orgán u sektorových témat Brownfields, Ochrana 
přírody a krajiny, Výzkum a inovace, Veřejná správa.  
Odůvodnění: Řadu vojenských objektů lze považovat za Brownfields, ve vojenských újezdech 
se podíjí na ochraně přírody a krajiny státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, Univerzita obrany 
má významné výzkumné projekty a ve vojenských újezdech veřejnou správu vykonávají armádní 
činitelé. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 

40.  MO Ke kapitole 4.3 Struktura realizace SRR – k části Specifické úkoly příslušných 
ministerstev v rámci SRR jsou následující (str. 122) 
Požadujeme doplnit odrážku„ 

• Ministerstvo obrany 
Ministerstvo obrany se podílí na realizaci opatření na území vojenských újezdů, v hraničních 
regionech a na územích, které v letech 2014–2020 budou postupně z vojenských újezdů 
převedeny do civilní správy.“. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 

41.  MO K části 5 – Slovník pojmů (str. 139) 
Doporučujeme text odstavce „Bývalé vojenské prostory“ nahradit textem „Dřívější vojenské 
újezdy Milovice, Ralsko, Mladá a stávající vojenské újezdy Brdy, část Boletic, Hradiště, 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

případně i další, které budou v budoucnu zmenšeny. Tyto újezdy a jejich bezprostřední okolí 
patří mezi státem podporované regiony. 
Tuto připomínku považujeme za doporučující. 

42.  MŠMT V kapitole 2.4.1, Cíle EU a jejích politik na straně 69 materiálu v poslední větě prvního odstavce 
požadujeme vypustit formulaci „měla výhodné předpoklady zatím jen Praha“ a nahradit textem: 
„existovaly příležitosti a výhodnější předpoklady pouze v omezené míře, a to převážně lokálně, 
částečně v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji a na území hlavního města Prahy“. 
Odůvodnění: V poslední větě prvního odstavce existuje zásadní rozpor s dříve uvedeným. 
Použitá formulace nereflektuje příležitosti a dopady operačních programů implementovaných 
v období let 2007-2013 za podpory ze strukturálních fondů (zejména Operační program 
Výzkum a vývoj pro inovace a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 
Ve sledovaném období měly výhodné předpoklady i jiné regiony, zejména Jihomoravský 
a Moravskoslezský kraj, jak také jednoznačně vyplývá z předchozí analýzy uvedené v kapitole 
2.2.7.  
Původně použitá formulace by po schválení materiálu vládou dále mohla mít zásadní negativní 
dopad jak při hodnocení minulého kohezního období a operačních programů realizovaných 
v České republice, tak při vyjednávání dalšího kohezního období a zejména při vyjednávání 
dvou připravovaných operačních programů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, které požadují zahrnout do podpory ze strukturálních fondů 
také území hlavního města Prahy. Snaha České republiky požadující zrušit dosavadní 
„vynětí“ území hlavního města Prahy z možnosti podpory ze strukturálních fondů by tím byla 
zásadním způsobem ohrožena nebo dokonce znemožněna. 

Akceptováno 
 

43.  MŠMT V kapitole 2.2.1, Inovace a technologie na straně 17 odst. 1 materiálu požadujeme nahradit 
větu „V porovnání zemí EU27 je na úrovni Itálie, nejlepší z Visegrádské čtyřky, ale relativně 
daleko za nejvyspělejšími zeměmi EU15 (Blažek 2012)“ větou „V porovnání zemí EU27 je sice 
ČR, nejlepší z Visegrádské čtyřky, na úrovni Itálie, ale stále relativně daleko za nejvyspělejšími 
zeměmi EU15.“.  
Odůvodnění: Původně použitá formulace by po schválení materiálu vládou mohla mít zásadní 
negativní dopad na priority České republiky stanovené pro strategické vyjednávání s Evropskou 
komisí o nadcházejícím kohezním období a zejména operačních programů připravovaných pro 
realizaci v České republice, kdy se očekává zvýšení požadavku na kofinancování ze strany 
národních rozpočtů. 

Akceptováno 

44.  MŠMT Doporučujeme provést stylistickou a pravopisnou kontrolu dokumentu, používání oficiálních 
názvů míst a dokumentů a doplnění seznamu použitých zdrojů. 

Akceptováno 

45.  MŠMT Doporučujeme, aby předkladatel zvolil pouze jeden název pro předložený materiál. V návrhu 
usnesení vlády České republiky je citován jako „Strategie regionálního rozvoje České republiky 

Akceptováno: Strategie 
regionálního rozvoje na období 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

2014-2020“, naopak v předkládací zprávě slovy „Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 
2014-2020“. 

2014 – 2020“ 
 

46.  MŠMT V materiálu doporučujeme jednotně citovat názvy ústředních orgánů státní správy, to jest 
nepoužívat zkratky a plné názvy promiskue. Dále je třeba, aby v případě používání zkratek, tyto 
odpovídaly oficiálním názvům ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ostatně 
na straně 6 materiálu je tento zákon citován, když se uvádí jako ústřední orgán regionální 
politiky „Ministerstvo pro místní rozvoj“, zatímco na jiných místech „Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR“. 

Akceptováno 

47.  MŠMT V materiálu doporučujeme nahradit slovo „firma“ slovem „podnik“ nebo slovem „obchodní 
společnost“, pojem firma je vymezen v § 8 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, jako název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním 
rejstříku. Ve světle výše uvedeného totiž informace o inovativnosti či podřízenosti firem 
postrádají smyslu. 

Akceptováno 

48.  MŠMT V materiálu doporučujeme uvádět názvy krajů v souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., 
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České 
národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (kupř. již 
nikoli „kraj Vysočina“ ale „Kraj Vysočina“; nikoli „kraj Pardubický“ ale „Pardubický kraj“). 

Akceptováno 

49.  MŠMT V materiálu doporučujeme při první citaci zákona, pokud byl již novelizován, uvést za jeho 
názvem slova „ve znění pozdějších předpisů“, aby byl citován rovněž ve znění novel. 

Akceptováno 

50.  MŠMT Doporučujeme zpracovat samostatnou politiku mládeže, která by koordinovaně a průřezově 
řešila oblasti ovlivňující život dětí a mládeže na regionální úrovni. 

Neakceptováno: není předmětem 
SRR a působnosti MMR 
 

51.  MŠMT Doporučujeme, aby byla v dokumentu zohledněna skutečnost, že Evropská komise požaduje 
přípravu tzv. RIS3 strategie (Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci) jako 
jednu z ex- ante kondicionalit pro příští programové období 2014-2020. Podle akčního plánu 
pro splnění této kondicionality, jehož garantem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
vznikne do konce roku 2013 nový RIS3 strategický dokument na národní úrovni, spolu se 
čtrnácti regionálními přílohami zpracovanými pro jednotlivé kraje. Tento RIS3 dokument by měl 
být úzce provázán se „Strategií regionálního rozvoje ČR“ (zejména co se týče priorit 1, 4 a 8). 
Doporučujeme zmínit RIS3 strategii jako další dokument v gesci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (kapitola 4.3 a také 4.6) a v kapitole 4.4 (mezi dokumenty zpracovávanými na 
úrovni České republiky i jednotlivých krajů. 

Akceptováno: požadavek na 
poskytnutí textu. 

52.  MŠMT V navrhovaných opatřeních nejsou dostatečně zohledněny, resp. chybí konkrétní opatření 
zaměřené na řešení slabých stránek a hrozeb ze „SWOT“ analýzy, které se týkají vzdělávání 
(Nižší vzdělanostní úroveň v Karlovarském a Ústeckém kraji, nesoulad mezi nabídkou a 

Vysvětleno: část dostatečně 
pokrývá tyto problematiky, např. 
definuje opatření ve vztahu 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

poptávkou kvalifikací a strukturou absolventů. (nedostatek absolventů zejména v technických 
oborech, snižující se úroveň kvality školství a jeho absolventů). 

k adaptabilitě trhu práce, podpora 
zvýšení kvality pracovní síly, 
zvýšení kvality a vybavenosti 
veřejnými službami, zajištění 
odpovídající vybavenosti 
veřejnými službami 

53.  MŠMT Regionální disparity v regionální konkurenceschopnosti, hodnocená úroveň „ORP“ – 
doporučujeme zvážit doplnění Prahy do členění správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
(předpokládáme, že do „komplexně konkurenceschopných mikroregionů“). 

Akceptováno 

54.  MŠMT Na straně 2 odst. 2 předkládací zprávy je nepřesně uveden název Svazu měst a obcí České 
republiky. 

Akceptováno 

55.  MŠMT Na straně 8 odst. 7 materiálu je uvedeno nesprávné datum vstupu České republiky do 
Evropské unie. 

Akceptováno: 2004 
 

56.  MŠMT Na straně 9 odst. 4 a na straně 14 odst. 4 materiálu doporučujeme uvádět pouze jeden název 
pro mezinárodní letiště v Praze. 

Akceptováno  

57.  MŠMT Na straně 13 odst. 2 materiálu doporučujeme slovo „postižené“ nahradit slovem „slabými“ 
v souladu s obvyklou formulací (viz např. program Podpora hospodářsky slabých a strukturálně 
postižených regionů). 

Akceptováno 

58.  MŠMT Na straně 13 odst. 6 (obdobně na str. 53) materiálu doporučujeme slovo „Moravskoslezsko“ 
nahradit slovy „Morava a Slezsko“ anebo slovy „Moravskoslezský kraj“, poněvadž slovo 
„Moravskoslezsko“ odporuje historickému i právnímu pojímání. Mezi zeměmi Koruny české se 
v závislosti na bodu v čase mimo jiné uváděly Čechy, Moravské markrabství a slezská 
knížectví. Rovněž také preambule Ústavy zná pouze „Moravu a Slezsko“. 

Akceptováno 

59.  MŠMT Na straně 17 odst. 2 materiálu doporučujeme nahradit slovo „nedostatek“ slovy „nízký počet 
světově uznávaných vědeckých osobností“. 

Akceptováno 

60.  MŠMT Na straně 17 odst. 2 materiálu doporučujeme slova „ve výrobě a službách“ nahradit slovy 
„v aplikované sféře“. 

Akceptováno 

61.  MŠMT Na straně 17 odst. 2 materiálu doporučujeme za slovem „dosáhnout“ slovo „zásadního“ vypustit 
a slova „vyšší koncentraci“ nahradit slovy „zvýšení efektivity“. Koncentrace veřejných zdrojů 
nemusí totiž zajistit zvýšení efektivity. 

Akceptováno 

62.  MŠMT Na straně 17 materiálu doporučujeme nevkládat tabulku č. 2, protože její výpovědní hodnota 
nekoresponduje s navazujícím textem, který na ní odkazuje. 

Akceptováno částečně: tabulka 
zahrnuje ve sloupci „výstup“ 
špatné průměrné údaje. Po 
opravě tabulka odpovídá textu. 

63.  MŠMT Na straně 18 odst. 3 materiálu doporučujeme větu poslední nahradit větou „Intervence by se 
proto měly zaměřit na širší využití výsledků pro transfer do praxe včetně jejich širší 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

komercionalizace.“. 

64.  MŠMT Na straně 21 materiálu v tabulce pilíři 6. Vyšší a celoživotní vzdělávání – ačkoli názvy pilířů jsou 
stanoveny Evropskou unií a vyšším vzděláváním je zde zřejmě myšleno vzdělávání ve vyšších 
odborných a vysokých školách. Upozorňujeme na skutečnost, že s uvedeným názvem není 
v souladu ukazatel, který se vztahuje k osobám s neukončeným základním vzděláním, nejedná 
se tedy o „vyšší vzdělávání“. Navrhujeme proto změnu názvu pilíře 6 na „Vzdělání“.  

Akceptováno 

65.  MŠMT Na straně 33 odst. 2 materiálu v sekci Školství je uvedeno „Celkově v ČR také není dostatečně 
rozvinuto celoživotní vzdělávání, které by umožnilo obyvatelům průběžně doplňovat jejich 
kvalifikaci“. Toto tvrzení není pravdivé, v roce 2006 byl schválen zákon č. 179/2006 Sb. o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje 
obyvatelům České republiky získávat kvalifikaci v průběhu celého života a to i mimo systém 
škol. Uvedenou větu navrhujeme nahradit informací, že existuje systém pro získávání 
kvalifikací v průběhu celého života, ale je zapotřebí i nadále podporovat jeho implementaci tak, 
aby se stal běžně využívaným nástrojem ze strany veřejnosti a zaměstnavatelů. 

Akceptováno 

66.  MŠMT Na straně 33 odst. 5 doporučujeme upravit část věty za první odrážkou, tak jak je navržena, 
postrádá smyslu (pravděpodobně chybí část textu). 

Akceptováno 

67.  MŠMT Na straně 33 odst. 6 doporučujeme nepoužívat slova „gymnázia“ a „gymnasia“ promiskue. Akceptováno 

68.  MŠMT Na straně 34 materiálu ve čtvrté odrážce doporučujeme za slovo „předpokládat“ vložit slova 
„v důsledku demografického poklesu“. Dále je uvedeno tamtéž v páté odrážce shora: 
„K procesům redukce počtu zařízení významně přispěje fakt, že u značné části škol a školských 
zařízení všech druhů se negativně projevuje jejich špatný technický stav – budov i jejich 
vybavení. Jeho zlepšení předpokládá značné investice.“. Špatný technický stav budov určitě 
nemá vliv na úroveň poskytovaného vzdělání (Nelze podle našeho názoru souhlasit ani s 
tvrzením v případě středních škol, že školy jsou ve špatném technickém stavu, neboť na řadě 
škol je vidět značný objem investic směřující do rekonstrukce a modernizace škol. Ani s 
tvrzením, že střední školy technického charakteru jsou špatně vybaveny, se nedá jednoznačně 
souhlasit.). Jelikož je konstatování pod 5. odrážkou shora nedokončené a obecné, dáváme 
ke zvážení, zda obsah tvrzení poněkud nezjemnit či odstavec nevypustit.  

Akceptováno 

69.  MŠMT Na straně 48 materiálu v subkapitole 2.2.7. Struktura podpory podle operačních programů 
realizovaných v období 2007 – 2013 v tabulce č. 4 je uveden nepřesný název Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na několika místech je zmíněno, že místní 
akční skupiny (dále jen „MAS“) doplňují činnost svazků obcí. MAS jsou jedním z aktérů rozvoje 
venkova, kde jsou ve většině případů svazky obcí jedním z členů těchto subjektů, zpravidla 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

úzce spolupracují. V mnoha regionech aktivity svazků obcí a mikroregionů spíše doplňují 
činnost MAS. 

70.  MŠMT Na straně 62 - algoritmus výpočtu – doporučujeme doplnit do textu konkrétní hodnoty (v 
materiálu jsou označené jako XX či XY). 

Akceptováno 

71.  MŠMT Na stranách 87 až 96 materiálu doporučujeme sjednotit označení jednotlivých priorit (1 – 9). V 
textu se vyskytují dva různé typy tohoto označení - pouze s písmenem, např. „P.1“ nebo 
s uvedením slova priorita např. „Priorita 3“.  

Akceptováno 

72.  MŠMT Na straně 105 materiálu, část 4.1.2, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání řízený 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 1. věta v tabulce zní: „Cílem navrhovaného 
operačního programu je prostřednictvím investic do produkce nových znalostí a kvalifikovaných 
lidských zdrojů urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice.“ 
Nové znalosti ani lidské zdroje nelze „produkovat“, proto doporučujeme uvedenou větu 
přeformulovat. 

Akceptováno: věta upravena na 
„do získávání nových znalostí a 
kvalifikovaných ….“ 

73.  MŠMT Na straně 120 materiálu v části Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučujeme za 
slovem „rozvoj“ a za slovem „soustavy“ slovo „ČR“ nahradit slovy „České republiky“ v duchu 
plného názvu citovaných dokumentů. 

Akceptováno 

74.  MŠMT Na straně 120 materiálu „Specifické úkoly příslušných ministerstev v rámci SRR“ 
doporučujeme v položce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odst. 1 doplnit větu: 
„Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011–2015, Koncepce státní politiky pro 
oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 a Národní program rozvoje vzdělávání v České 
republice (tzv. Bílá kniha).“. 

Akceptováno 

75.  MŠMT Na straně 122 materiálu v tabulce č. 13, opatření 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami – vzhledem k tomu, že toto opatření je zaměřeno také na zvyšování kvality 
a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotnických zařízení, jako spolugestor by mělo 
být uvedeno Ministerstvo zdravotnictví, nikoliv Ministerstvo vnitra (jedná se zřejmě o překlep).  

Akceptováno 

76.  ÚV ČR V kapitole 2.2.5 Veřejná správa na str. 45 materiál uvádí: „Praxe poukazuje na nutnost 
centralizovat informace z jednotlivých správních úřadů do společného místa, které by 
zajišťovalo komunikaci orgánů ústřední státní správy vzájemně mezi sebou i k územním 
samosprávným celkům. Hlavní úlohou by pak měla být standardizace procesů ve veřejné 
správě, zajištění informačních toků ve veřejné správě, zajištění jednotného přístupu k 
implementaci moderních metod řízení a implementaci vhodných nástrojů.“ Není jasné, do 
jakého místa by informace z jednotlivých správních úřadů měly být centralizovány. Je tím 
myšleno MMR nebo má vzniknout elektronický nástroj či databáze? Žádáme o vysvětlení a 
upřesnění. 

Vysvětleno. Jedná se o 
centralizaci v podobě 
zřízení/existence jednotného 
databázového systému (bylo 
využito z materiálu ministerstva 
vnitra). 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

77.  ÚV ČR V kapitole 3.4.1 Vazby na regionální politiku EU ve vztahu ke Strategii Evropa 2020 je na str. 97 
uvedena tato věta: „V případě České republiky se jedná o Národní program reforem ČR, do 
kterého jsou promítány regionální priority prostřednictvím Strategie regionálního rozvoje ČR pro 
období 2014+ .“ Národní program reforem (NPR) ČR na rok 2013 se v současné době 
připravuje a nelze tedy tvrdit, že do něj jsou regionální priority promítány prostřednictvím SRR 
2014 – 2020. NPR představuje dokument, jehož prostřednictvím jsou provázány intervence 
politiky soudržnosti s prioritami Strategie Evropa 2020 na národní úrovni. Navrhujeme změnit 
větu následujícím způsobem: „V případě České republiky se jedná o Národní program reforem, 
v němž je reflektován příspěvek intervencí politiky soudržnosti v ČR k naplňování cílů Strategie 
Evropa 2020 v ČR a který je konzistentní s dalšími strategickými dokumenty vlády.“ 

Akceptováno – text upraven dle 
návrhu 
 

78.  ÚV ČR Na str. 99 je uvedeno: „Materiál „Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 
2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů 
EU po roce 2013“, schválila vláda ČR v srpnu 2011 (usnesení vlády č. 650).“ Tato formulace 
není přesná. Vláda ČR vzala předmětný materiál na vědomí usnesením č. 650 ze dne 31. 
srpna 2011. Požadujeme úpravu výše uvedený věty tak, aby odpovídala skutečnosti. 

Akceptováno – text upraven na 
„vzala na vědomí…“ 
 

79.  ÚV ČR V kapitole 4.1.2 Návrh programů financovaných z fondů Společného strategického rámce je 
uvedeno: „Vláda ČR navrhla usnesením č. 867 ze dne 28. 11. 2012 k přípravě programů 
spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 
až 2020 v podmínkách České republiky následující programy spolufinancované z  fondů EU. 
Pro vymezení obsahového zaměření programů klade MMR důraz na zohlednění územního 
rozměru intervencí. Pro řešení regionálních intervencí a intervencí s významným územním 
dopadem MMR navrhuje jeden operační program. Zároveň návrh MMR obsahuje řešení 
územní dimenze v tematických operačních programech, kde bude role regionálních aktérů 
zajištěna.“ Žádáme o úpravu výše uvedeného textu následujícím způsobem, který dle našeho 
názoru lépe odpovídá skutečnosti: „Vláda ČR vzala na vědomí materiál „Podklad pro 
přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 - Vymezení programů 
a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného 
strategického rámce“ a usnesením č. 867 ze dne 28. 11. 2012 schválila k přípravě programů 
spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 
až 2020 v podmínkách České republiky následující programy spolufinancované z  fondů EU. 
Pro vymezení obsahového zaměření programů klade MMR důraz na zohlednění územního 
rozměru intervencí. Pro řešení regionálních intervencí a intervencí s významným územním 
dopadem MMR navrhuje vznikne jeden operační program. Zároveň návrh MMR obsahuje 
bude při přípravě tematických operačních programů kladen důraz na řešení územní dimenze. 
v, kde bude r Role regionálních aktérů bude tedy zajištěna.“ 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
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80.  ÚV ČR V kapitole 4.1.5 Zaměření podpory ve státem podporovaných regionech na str. 114 je uvedeno: 
„Hlavní koordinaci v zaměření podpory ve státem podporovaných regionech bude zajišťovat 
MMR ve spolupráci s příslušnými gesčně odpovědnými rezorty.“ Vzhledem k tomu, že hlavním 
nástrojem implementace SRR 2014 – 2020 mají být prostředky z fondů EU, a v předmětné větě 
není odlišena koordinace státních programů podpory regionálního rozvoje od koordinace 
prostředků z fondů EU, žádáme, aby byla formulace upravena tak, aby lépe odpovídala 
skutečnosti, tj., že doposud vláda ČR nerozhodla o umístění Národního orgánu pro koordinaci 
na období 2014 – 2020 v rámci státní správy ČR. 

Vysvětleno. Text je upraven tak, 
že se jedná se o koordinaci 
přípravy a nastavení zaměření 
podpory ve státem podporovaných 
regionech bez ohledu na systém 
přípravy programového období 
2014-2020. Jejich vymezení 
představuje nástroj regionální 
politiky dle zákona č. 248/2008 o 
podpoře regionálního rozvoje.  

81.  ÚV ČR Ve stejném duchu by měly být upraveny formulace na str. 115 (v odstavci začínajícím 
„Celkovou odpovědnost…“), na str. 119 (ve větě začínající „MMR je zodpovědné i za 
koordinaci…“) a na str. 130 (ve větě „řízení plnění SRR v oblasti ESIF…), aby byla zachována 
celková neutralita materiálu ve vztahu k Národnímu orgánu pro koordinaci na období 2014 – 
2020. 

Vysvětleno: dle zákona č. 
248/2000 o podpoře regionálního 
rozvoje je v §11 odst. 1e uvedeno, 
že MMR  zabezpečuje 
mezinárodní spolupráci na úseku 
podpory regionálního rozvoje a 
spolupráci s EU v oblasti 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, včetně koordinace 
věcné náplně nástrojů pomoci a 
souvisejícího vypracování 
programových dokumentů, 
realizace program a 
vyhodnocování průběhu jejich 
plnění. 

82.  ÚV ČR Na str. 114 je dále uvedeno, že státem podporované regiony by měly mít snadnější přístup 
k prostředkům z fondů EU. Konkrétně by mělo dojít k „modifikaci hodnotících kritérií programů 
zvýhodňující vymezené regiony“ (druhá odrážka). Požadujeme vyškrtnutí této odrážky. Jsme 
toho názoru, že kritéria hodnotící kvalitu jednotlivých projektů pro financování z jednotlivých 
operačních programů by neměla být uměle modifikována. V období 2014 – 2020 by měl být 
kladen maximální důraz na kvalitu projektů a transparentní proces jejich výběru by neměl být 
ovlivňován dodatečnými kritérii a to i vzhledem k problémům s čerpáním prostředků z fondů 
EU, které ČR musela řešit v období 2007 – 2013, především pak v roce 2012. Zároveň 
požadujeme tuto pasáž vyškrtnou i z bodu II.2 a) návrhu usnesení. 

Vysvětleno: MMR nezpochybňuje 
důraz na kvalitu projektů a 
zajištění transparentnosti při jejich 
výběru. Nicméně z pohledu 
regionální politiky MMR 
navrhujeme jako jeden z možných 
přístupů v podpoře státem 
podporovaných regionů právě 
modifikaci hodnoticích kritérií pro 
daný typ území. 
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83.  ÚV ČR Na str. 9 materiálu doporučujeme „dunajského regionu“ nahradit „regionu Podunají“ a to 
vzhledem k tomu, že ČR je součástí makroregionu Podunají a současně implementuje 
makroregionální Strategii EU pro Podunají. 

Akceptováno 

84.  ÚV ČR Na str. 52 „Ústecký a Moravskoslezský kraj vykazují významně nadprůměrný růst DPH za 
období 2004-2010.“ Domníváme se, že jde o překlep a v této větě by mělo být HDP a nikoliv 
DPH. 

Akceptováno 

85.  ČSÚ ČR Subkapitola 4.5.2 Indikátory + tabulky č. 14 a 15 - mělo by být uvedeno, která instituce bude 
zdrojem požadovaných dat u uvedených indikátorů. Alespoň u některých to bude patrně ČSÚ. 
Pak je ale třeba jmenovitě uvést, že po ČSÚ budou požadovány údaje pro uvedené indikátory, 
za jaká období a v jakých termínech. V tabulce č. 14 jsou prokřížkována políčka ve sloupcích 
"Kraj" a "ORP". Znamená to, že budou požadovány údaje jen za republiku? Pokud ano, 
neodpovídá to textu, který počítá s hodnocením za kraje a ORP. Při tlaku na omezování 
administrativní náročnosti a omezování výdajů bude muset ČSÚ počítat s tím, že takové zdroje 
dat musí zachovat.  
Tato připomínka se považuje za zásadní. 

Bude zahrnuto do Akčního plánu 
pro realizaci SRR.  
Tabulka změna (křížky byly 
nahrazeny jinou odrážkou) 

86.  ČSÚ ČR Navrhuje se uvedení pramenu: obrázky č. 5, 6 a 23, graf. č. 2, tabulka č. 14. Akceptováno 

87.  ČSÚ ČR Na str. 131 materiálu je schéma toku informací. Schází - třeba v textu - uvedení specifikace 
toho, co (jaké ukazatele) by mělo plynout z bloku "ČSÚ" do systému hodnocení. 

Bude zahrnuto v Akčním plánu pro 
realizaci SRR 

88.  ČSÚ ČR V tabulce 14, strana 133 (kap. 4.5.2 Indikátory) je uvedeno několik ukazatelů, které zjevně 
nejsou a nebudou v období 2014-2020 k dispozici v členění za správní obvody ORP. Je na 
zpracovateli, zda tuto schematickou tabulku upřesní. 

Akceptováno  

89.  ČSÚ ČR V tabulce 14, strana 133 je údaj saldo migrace za r. 2011 203,43, navrhuje se vysvětlení o jaký 
údaj se jedná (co to je za údaj). 

Akceptováno 

90.  ČSÚ ČR Příloha č. 6 - není jasné, co  znamená výraz "kumulativní" u ukazatelů "Kumulativní počet 
obyvatel" a "Kumulativní podíl na počtu obyvatel ČR". Navrhuje se upřesnit. 

Akceptováno 

91.  ČSÚ ČR V tab. 6 Přílohy, strana 140, je uveden počet obyvatel ze SLDB 2011, zdroj ČSÚ uveden není. 
Je zde chybně uvedeno, že jde o obce (má být správní obvody ORP) a neuvádí se, že jde  
o předběžná data. Je na zvážení zpracovatele, zda použije definitivní data, která jsou již k 
dispozici, a tabulku přepočítá a zpřesní. Navrhuje se zpřesnit v hlavičce název sloupce z "Počet 
obyvatel v obci (SLDB 2011)" na "Počet obyvatel v SO ORP (SLDB 2011)". 

Akceptováno 

92.  ČSÚ ČR Pozn. Údaje z demografické statistiky a SLDB, které se v materiálu vyskytují, by mohly být 
aktuálnější (např. počet obyvatel na str. 8 je k 31. 12. 2010 či počet cizinců v Praze v r. 
2009, na str. 27 či na str. 74, je zmiňován trvalý růst počtu obyvatel ve všech krajích s výjimkou 
Moravskoslezského, i když v posledních několika málo letech i některé další kraje 
zaznamenávají úbytky byť malé, u vojenských újezdů (tab. 7) není uveden datum, k jakému se 

akceptováno   
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

údaje o počtu obyvatel vztahují, ale z hlediska povahy tohoto dokumentu to význam nemá. Ze 
SLDB jsou používány předběžné údaje, přestože již asi 5 měsíců jsou definitivní. 

93.  TA ČR Str. 125 – Tabulka č. 13  
• Nerozumíme, proč je u opatření 1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a 

podnikatelským sektorem uveden jako zdroj budoucí OP VVV a současný OP PI. 
Navrhujeme sladit a místo OP PI dát OP PIK  

• U spolupracujících subjektů navrhujeme doplnit TA ČR, jakožto významného 
poskytovatele účelové podpory pro aplikovaný výzkum. 

U opatření 4.3 Podpora inovací v podnikání je uveden současný OP PI. Doporučujeme nahradit 
budoucím OP PIK 

Akceptováno 

94.  TA ČR Str. 130 – u strategických dokumentů není zmíněna S3 strategie. Doporučujeme doplnit, že se 
jedná o dokument(y) v přípravě. 

Akceptováno – zmíněno v kapitole 
3.2.2 

95.  SMO ČR Obecný komentář: 
Svaz měst a obcí ČR považuje SRR za významný nástroj pro řešení potřeb měst, 
urbanizovaného i venkovského prostoru, tzv. územní a urbánní dimenze. V tomto směru 
považuje za zásadní formulování rozvojových priorit SRR tak, aby:  

- respektovaly pestrost situace v prostoru ČR; 
- reagovaly na potřeby měst, aglomerací, malých měst a venkovských obcí; 
- byly připraveny přispět k naplňování potřeb aglomerací a národních rozvojových pólů, 

řešily potřeby menších měst, jader regionální a místní ekonomiky, reagovaly na potřeby 
částečně urbanizovaného a venkovského území; 

- svým zaměřením přímo a jasně reagovaly na celoevropské priority v oblasti urbánního 
a regionálního rozvoje tak, aby vytvářely podklady pro jednání s EK; 

- svým pojetím, jazykem a logikou řazení reagovaly na zásadní evropské dokumenty, 
které rámují či determinují evropskou regionální politiku, umožní financování z fondů 
ESIF; 

- aby vytvořily jasný rámec nejen pro aktivity měst a obcí, krajů, ale umožnily i jasnou 
regionalizaci klíčových sektorových politik či jejich částí, které se bezprostředně 
dotýkají posilování konkurenceschopnosti měst a aglomerací.  

SRR má ambici rozčlenit území ČR dle jeho rozvojového potenciálu a přiřadit rozvojová 
opatření k jednotlivým typům území. To představovalo logický rámec zpracování analytické 
části SRR. Výsledkem je formulování typů území (metropolitní oblasti, sídelní aglomerace, 
regionální centra, venkovský prostor), které považujeme za vhodné východisko pro formulování 
návrhové části. Vidíme zde i řadu průniků s naší koncepcí územní a urbánní dimenze (viz níže). 
Avšak vlastní formulování návrhové části SRR toto pojetí bohužel opouští. Odklání se od 
územního/prostorového pohledu, který jediný umožní efektivně řešit potřeby měst a obcí, ve 

Neakceptováno - Materiál je 
předkládán s nedořešenými 
rozpory se Svazem měst a obcí 
ČR (dále jen „SMO“), který 
nesouhlasí s vypořádáním svých 
připomínek Ministerstvem pro 
místní rozvoj. 
Charakteristika rozporů: 
SMO nepovažuje návrhovou část 
Strategie za dostatečnou 
z hlediska územního rozpracování 
a požaduje zahrnout do 
dokumentu konkrétní strategie pro 
jednotlivé typy území, analytické 
zdůvodnění vymezení typů území 
a specifik jejich problémů. 
Zároveň požaduje zařadit 
podrobnou strategii rozvoje území 
na bázi „teorie změny“. Výše 
uvedené nedostatky vnímá SMO 
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prospěch sektorového. Priority a intervence v těchto typech území pak nejsou provázány 
s prioritami na úrovni EU a územní dimenzí návrhů nařízení EK. Vidíme zde i určitou dichotomii 
v přístupech k pohledu na území mezi politikou regionálního rozvoje a Politikou územního 
rozvoje (vymezení aglomerací, rozvojových oblastí). Sjednocení pohledů na území považujeme 
za důležité i z hlediska formulování argumentů při jednání s EK o uplatnění urbánní dimenze 
v operačních programech, formulování ITI, IPRÚ atd.  
K jednotlivým typům území jsou ze strany SRR přiřazeny navrhované rozvojové aktivity. 
Vzhledem ke skutečnosti, že návrhová část SRR obsahuje územní, ale i tematické a 
horizontální priority, je část témat řešena složkově. Přesto i po rozdělení těchto tematických 
priorit máme za to, že nezastřešují veškeré problémy, se kterými se města a obce potýkají. 
SMO ČR formuloval na základě průniku zpracovaných analýz potřeb a tematických okruhů na 
úrovni ČR čtyři základní priority (Konkurenceschopnost města, Udržitelná a ekologická 
infrastruktura, Efektivní veřejné služby, Dynamický trh práce a sociální soudržnost) a zároveň 
navrhl následující základní kategorizaci území z hlediska územní a urbánní dimenze: 

1. Urbánní dimenze I: národní póly růstu jako klíčové ekonomické zóny (zahrnuje území 
největších měst a aglomerací, které mají zásadní význam z hlediska potenciálu rozvoje 
celé ČR). 

2. Urbánní dimenze II: tzv. urbánní centra rozvoje (zahrnuje středně velká centra, která 
mají regionální význam a integrují ekonomické, společenské a sociální aktivity pro své 
zázemí) 

3. Územní dimenze: zahrnuje menší města a jejich okolí jako nositele dlouhodobé 
stabilizace a soudržnosti území. 

 
Zásadní připomínky: 
SMO ČR je připraven převzít typologii prezentovanou SRR, pokud budou doplněna o další 
témata, vážící se k jednotlivým typům území (viz příloha č. II – Představa o podobě zaměření 
intervencí do jednotlivých typů území). 
SMO ČR považuje za zásadní správné vymezení těchto území na úrovni ČR. Z toho titulu se 
domnívá, že způsob vymezení území musí být předmětem debaty. Regionalizace prezentovaná 
v návrhu SRR a obsažená v návrhu dokumentu Územní a urbánní dimenze programového 
období 2014-2020 musí být: 
a) podložena socioekonomickou analýzou specifik těchto typů území (na úrovni jednotlivých 
složek - dopravní dostupnost a obslužnost, životní prostředí, podnikání a ekonomika apod.)  
b) zarámována celkovou (integrovanou) rozvojovou strategii těchto typů území (ideové 
zdůvodnění, vztahy mezi problémy, cíle), tak aby se mohla stát předmětem debat s resorty a 
EK, 
c) zobrazitelná na úrovni mapy ČR, na bázi správních obvodů ORP. 

jako zásadní z pohledu přípravy 
programů financovaných 
z Evropských strukturálních a 
investičních fondů na období 
2014+ a nutný podklad s dopady 
na přípravu Dohody o partnerství. 
Předkladatel – Ministerstvo pro 
místní rozvoj – zastává názor, že 
výše uvedené připomínky není 
možné zahrnout do materiálu, a to 
ze dvou hlavních důvodů. Prvním 
z nich je fakt, že obsah materiálu 
je rámcově vymezen v § 5 zákona 
č. 248/2000 Sb. o podpoře 
regionálního rozvoje. Konkrétní 
zpracování strategií pro jednotlivé 
typy území tak, jak požaduje 
SMO, není zákonem požadován. 
Druhým hlediskem je míra 
podrobnosti materiálu. SRR 
respektuje samosprávnou roli 
krajů a obcí v oblasti plnění 
některých funkcí ve vztahu k 
regionální politice a rozvoji 
regionů. Z pohledu uplatnění 
principu subsidiarity, SRR 
představuje zastřešující koncepční 
dokument jak pro tvorbu 
regionálních rozvojových strategií, 
tak i pro uplatnění jednotlivých 
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SMO se domnívá, že by měla být použita takové metoda regionalizace, která dokáže v rámci 
správního území ORP skutečně zohlednit rozdíly, specifika jednotlivých typů území. Metoda 
regionalizace musí být transparentní a vést k efektivnímu rozrůznění území ČR.  
 
Předložení dvou map (SRR str. 57; obrázek 22 a, b), jedna na úrovni obcí - která byla doposud 
označována za indikativní a druhá, nově zařazená, na úrovni ORP, ke které má možnost se 
vyjádřit SMO ČR teprve v tomto okamžiku a za situace, kdy obě jsou nově označované za 
způsob vymezení typů území, považuje za nanejvýš sporné. V tomto směru požadujeme nikoliv 
otevření debaty, nýbrž zahájení debaty o územním průmětu typů navržených SRR.  
Poznámka: Mapa na úrovni obcí byla zařazena jako indikativní – nyní má v podstatě závazný 
charakter. Nikdy nebyla předložena metodika vymezení a nebyla komunikována s partnery. 
Nebyl ani předložen seznam řazení obcí do jednotlivých typů území. Mapa na úrovni ORP 
poskytuje značně zkreslený a zjednodušující obrázek stavu – nejsou zde vůbec vidět menší 
aglomerace – vše je v podstatě venkov. Mapa na úrovni ORP nebyla nikdy ze strany MMR 
prezentována a do SRR se dostala až v rámci meziresortního připomínkového řízení. Se SMO 
ČR nebyla nikdy komunikována. 
 
Závěrečný komentář: 
Strategie regionálního rozvoje, resp. dokument Územní a urbánní dimenze programového 
období 2014-2020 musí být dopracována výše uvedeným způsobem. Následně je možné 
otevřít debatu o průniku těchto témat do (operačních) programů a mechanismů integrovaných 
přístupů na úrovni ITI, IPRx (různé typy integrovaných plánů rozvoje), CLLD atd. Je zřejmé, že 
role těchto nástrojů se bude výrazně lišit a pro každý z nich bude nutné vytvořit samostatnou 
metodiku umožňující přípravu a reálné nastavení. 
SMO ČR se domnívá, že průnik územní a urbánní dimenze do programů musí být zřetelný na 
úrovni specifických cílů a akcí. V tomto směru se obrací na MMR, aby zajistilo tento průmět do 
všech relevantních prioritních os, specifických cílů navržených rezorty. 
Za zásadní problém, který tento přístup komplikuje, je zpoždění přípravy dokumentu v kontextu 
přípravy operačních programů, kdy řada resortů již vytvořila pokročilé návrhy těchto 
dokumentů. V řadě z nich se s územní dimenzí a priory nepočítá. 
 

nástrojů v rámci implementace 
národní regionální politiky při 
přípravě a realizaci čerpání 
prostředků z evropských fondů. 
Vypracováním požadovaných 
strategií by došlo ke svazování a 
přebírání samosprávných funkcí 
ve vztahu územním 
samosprávám. 
 
Návrh SRR pokrývá hlavní 
témata/cíle definovaná Strategií 
EU 2020, stejně jako hlavní 
dokumenty evropské a národní 
s vazbou na regionální politiku 
ČR. Od nich byly mj. odvozeny 
cíle, prioritní osy, priority a 
opatření pro realizaci regionální 
politiky. V této podobě a době 
není možné bezezbytku 
promítnout navržená témata 
pouze dle požadavku SMO. 
V návrhu SRR je stanoven úkol 
pro MMR vytvořit Akční plán pro 
realizaci SRR. Ten umožní větší 
podrobnost při vymezování témat, 
opatření, priorit atp podle 
jednotlivých typů území.  
MMR rovněž považuje za zásadní 
správné použít jednotnou 
metodiku pro  vymezení typologie 
území. Proto zpracovalo velmi 
podrobnou analýzu, která ukazuje 
aktuální stav a potenciál území 
ČR. MMR se nebrání další debatě 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

při zpřesňování typologii např. 
v rámci přípravy programového 
období, nicméně pro účely 
dokumentu SRR je použita 
současná verze typologie, 
postavená na socioekonomických 
ukazatelích, polohových hledisku 
a dynamice vývoje. tj. přesně ty 
ukazatele, které vnímá SMO jako 
klíčová pro nastavení typologie. 
MMR v dokumentu uvádí, že 
typologie slouží k územnímu 
vymezení konkrétních priorit a 
opatření realizovaných 
příslušnými resorty, krajů a dalšími 
regionálními aktéry. Metodika 
vymezení typologie do úrovně 
obcí je součástí materiálu resp. 
kap. 2.3. 
 
Pokud jde o typologii podle ORP, 
Akceptováno Vaši připomínku. 
MMR nebude tuto mapu 
v materiálu uvádět, a to i  
s ohledem na obdobnou zásadní 
připomínku uplatněnou zástupci 
krajských samospráv při 
meziresortním připomínkovém 
řízení 

96.  SMS ČR Ke kap. 2.2.1, odrážky ve spodní části strany 10:  
Navrhujeme doplnit další odrážku s textem: „dlouhodobě dochází k rozpočtovému zvýhodnění 
Prahy v systému dělení daňových výnosů mezi stát, kraje a obce (RUD), což je nejvíce patrné 
v koncentrované investiční činnosti a v dalším nakládání s rozpočtem přesahující (vztaženo na 
1 obyvatele) rámec běžný pro ostatní samosprávy v ČR.“ 
Odůvodnění: 
SMS ČR považuje za důležité pojmenovat veškeré příčiny ekonomické vyspělosti regionu 
Prahy, který díky nadměrné podpoře dosahuje v evropském srovnání vysoce nadprůměrných 

Neakceptováno – není předmětem 
SRR. 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

hodnot z hlediska HDP na hlavu; jedním z těchto podmiňujících faktorů je také dlouhodobě 
vysoce nadprůměrný daňový výnos (měřeno na 1 obyvatele) dle klíče daného zákonem 
243/2000 Sb. o RUD, který Praze umožňuje realizovat řadu vysoce nákladných investičních 
akcí s dopadem na tvorbu HDP. 
Tato připomínka je doporučující. 

97.  SMS ČR Ke kap. 2.2.1, oddíl DOPRAVA, str. 15, odstavec Regionální železniční tratě:  
Navrhujeme vypustit z příslušného odstavce 1 větu následovně:  
Regionální železniční tratě jsou významnou součástí dopravní obsluhy území a integrovaných 
dopravních systémů v zázemí velkých měst a důležitým faktorem dopravní obsluhy 
v periferních regionech České republiky. Na těchto tratích jsou ale nutné významné zásahy do 
zlepšení jejich technického stavu a zabezpečovacích zařízení. Vzhledem k vysoké hustotě 
železniční sítě, klesajícímu využití především regionálních tratí, vysokým fixním nákladům na 
jejich údržbu, je nutné počítat s pokračujícím rušením provozu, popřípadě s likvidací některých 
málo využívaných úseků. 
A navrhujeme náhradu za větu: „S ohledem na unikátní hustotu železniční sítě v ČR, 
s vědomím její nižší vytíženosti v některých, zejména terminálních, úsecích je nutné hledat 
nové cesty zefektivnění provozu lokálních železničních tratí a jejich zapojení do regionálního 
cestovního ruchu (například koordinace s rozvojem cyklostezek, optimalizace trasování 
turistických stezek s ohledem na přítomnost lokální železnice, integrované přístupy rozvoje 
cestovního ruchu ve vazbě na lokální železniční dopravu ad.).“ 
 
Odůvodnění: 
Česká republika má unikátní síť lokálních železničních tratí, které tvoří páteř nepřetržité 
dopravní obslužnosti území a které zároveň skrývají značně vysoký a prakticky nevyužitý 
potenciál v oblasti venkovského cestovního ruchu. Každá lokální železniční trať se při aplikaci 
integrovaného přístupu a za spolupráce aktérů místního rozvoje může transformovat v objekt 
turistického zájmu. Předpokladem je přetrasování mnohdy nevhodně vedených turistických 
stezek, lepší koordinace plánování tras cyklostezek (možnost převozu jízdních kol pro 
překonání části trasy), nové produktové balíčky a nabídky ze strany provozovatele drážní 
dopravy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 

98.  SMS ČR Ke kap. 2.2.2, oddíl SÍDELNÍ STRUKTURA – MĚSTO A VENKOV, str. 29, dole 
Ve výčtu bariér udržitelného rozvoje venkovského prostoru doporučujeme doplnit další odrážku: 
„Odliv a nedostatečná přítomnost veřejných služeb z venkovského prostoru, a to včetně služeb 
obecného hospodářského zájmu (jedná se např. o poštovní služby, telekomunikační služby – 
slabé pokrytí signálem mobilních operátorů apod.). 
 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

Odůvodnění: 
Venkovský prostor ČR se potýká s neustálými tendencemi redukovat síť poštovních poboček, 
otevírací doby venkovských pošt, s nízkou kvalitou doručování zásilek a také se stále 
nedostatečným pokrytím území signálem mobilních operátorů (zejména v řidčeji osídlených 
regionech). Totéž se týká také dalších služeb, na něž jsou samosprávy často nuceny přispívat 
ze svých rozpočtů. 
Tato připomínka je zásadní. 

99.  SMS ČR Ke kap. 2.2.2, oddíl ŠKOLSTVÍ, str. 34, nahoře 
Navrhujeme upravit následující odrážku: „Bez dostatečně aktivní politiky obcí,  dojde k 
významné redukci počtu mateřských a základních škol a jejich zániku v malých obcích, nebo 
jejich mikroregionech.  
Nové znění: „Bez stabilního, dostatečného a předvídatelného systému financování regionálního 
školství ze strany státu a bez dostatečně motivující pro-rodinné politiky státu s pozitivním 
dopadem na populační růst dojde k významné redukci počtu mateřských a základních škol a 
jejich zániku v malých obcích, nebo jejich mikroregionech.“ 
 
Odůvodnění:  
Je zcela nesprávné považovat za hrozbu nedostatečnou aktivitu obcí na udržení venkovského 
školství. Právě obce jsou totiž nejvytrvalejšími zastánci existence dostatečně husté sítě 
základních a mateřských škol. Nekoncepční návrh MŠMT, který měl v roce 2011 přinést úpravu 
financování regionálního školství vedoucí k redukci podstatné části doposud existujících škol je 
příkladem negativního zásahu státu, který mohl mít dalekosáhlé nevratné negativní důsledky. I 
proto je potřeba, aby státní podpora regionálního školství měla stabilní a předvídatelnou 
povahu, která by navíc zohledňovala územní specifika (např. nadměrná dojezdová vzdálenost 
do nejbližší „větší“ školy). Neméně významná je státní pro-rodinná politika, která by zabezpečila 
populační růst a naplnění mnohdy nevyužitých kapacit stávajících školských zařízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  

100.  SMS ČR Ke kap. 2.2.3, oddíl TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Vodovody a kanalizace, str. 42 
Doporučujeme zmínit alternativní způsoby čištění odpadních vod jako variantu pro řídce 
osídlené regiony a malé obce. Rovněž je nutné uvést cíl návratu původních samočistících 
schopností drobných vodotečí v krajině. 
 
Odůvodnění: 
Je zcela zřejmé, že ne v každém případě je efektivní (vzhledem k poměru cena/výkon) 
výstavba klasické ČOV. Právě alternativní způsoby čištění odpadních vod jsou cestou jak dále 
pokračovat ve zvyšování kvality a čistoty povrchových vod v územích s roztříštěnou sídelní 
strukturou, v horských a podhorských oblastech a především v malých a odlehlých obcích. 

akceptováno 
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Tato připomínka je doporučující. 

101.  SMS ČR Ke kap. 2.2.4, oddíl PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ ROZVOJE, str. 46, nahoře 
V části o oblastech s rizikovým výskytem sesuvů doporučujeme nahradit v předposlední větě 
slovo „jižních“ slovem „východních“. 
 
Odůvodnění: 
Vycházejíc ze znalosti lokální situace, poukazujeme na skutečnost, že právě ve východních 
částech Jihomoravského a Zlínského kraje se ve zvýšené míře vyskytují sesuvné procesy. 
Příčinou je vazba na třetihorní pásemná pohoří flyšového charakteru (především pohraniční 
masiv Bílých Karpat).  
Tato připomínka je doporučující. 

akceptováno 

102.  SMS ČR Ke kap. 2.3, str. 54 
V 6. řádku shora doporučujeme nahradit slovo „srovnání“ slovem „srovnáních.“ 
Odůvodnění: 
Gramatická správnost. 
Tato připomínka je doporučující. 

akceptováno 

103.  SMS ČR Ke kap. 2.4.1, oddíl EKONOMICKÉ FAKTORY, str. 66 
Ve druhé odrážce uprostřed navrhujeme opravit slovo „vyklidňováním“ na „vylidňováním.“ 
 
Odůvodnění: 
Gramatická správnost. 
Tato připomínka je doporučující. 

akceptováno 

104.  SMS ČR Ke kap. 2.4.1, oddíl KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 
OBYVATELSTVA, str. 67 
V poslední odrážce na 3. řádku doporučujeme za slovo maloobchod doplnit slovo: „poštovní 
služby, služby praktických lékařů a stomatologů.“ 
Odůvodnění: 
Redukce a snižování dostupnosti poštovních služeb stejně jako výrazný úbytek lékařů 
v některých regionech se stává po roce 2010 (odhad) novým a velmi palčivým problémem 
venkova. 
Tato připomínka je zásadní. 

neakceptováno 

105.  SMS ČR Ke kap. 2.4.1, oddíl KULTURNÍ POTENCIÁL A CESTOVNÍ RUCH, str. 69 
V horním řádku třetí odrážky doporučujeme opravit slovo „stabiliozovaný“ na „stabilizovaný.“ 
Odůvodnění: 
Gramatická správnost. 

akceptováno 
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Tato připomínka je doporučující. 

106.  SMS ČR Ke kap. 2.4.1, oddíl ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY, str. 69-70 
Do tohoto oddílu doporučujeme doplnit zmínku o v některých případech nedostatečné 
spolupráci mezi kraji, mikroregiony a obcemi.  
 
Odůvodnění: 
V některých krajích napříč republikou vidíme jako palčivý problém nízkou míru spolupráce krajů 
s obcemi. Jedná se například o kraje s vysokým podílem obyvatelstva v metropolitních a 
rozvojových územích. 
Tato připomínka je doporučující. 

neakceptováno  

107.  SMS ČR Ke kap. 2.4.2, oddíl REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST, str. 71 
V 7. řádku shora navrhujeme doplnění za slovo „výuky“ „včetně posilování personálních 
kapacit.“ 
 
Odůvodnění: 
Za daleko významnější problém, než je materiálové vybavení výuky na školách považujeme 
nedostatečné personální kapacity. Základním předpokladem pro zvyšování kvality absolventů 
všech typů škol je potřeba zajistit vysoce profesionální, flexibilní a pedagogicky zdatné učitele. 
Tato připomínka je zásadní. 

akceptováno 

108.  SMS ČR Ke kap. 2.4.2, oddíl ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST, str. 71 
Navrhujeme následující úpravu 2. odstavce:  
Sídelní struktura ČR je značně rozdrobena. Celkový počet obcí je s ohledem na toto 
specifikum vysoký (6 251 obcí k 1. 1. 2011), ale velmi vysoký je i podíl malých obcí (89 % obcí 
má méně než 2 000 obyvatel). To vytváří problémy při správě území i při zajišťování dopravní 
obslužnosti a dalších veřejných služeb. Periferní oblasti se potýkají také s úbytkem obyvatel.  
 
Odůvodnění: 
Počet sídel v ČR odpovídá fragmentární sídelní struktuře, která je podmíněna složitým 
historickým vývojem sahajícím až do 13. století. S ohledem na potřebu efektivní a dostupné 
veřejné správy v území je v ČR poměrně vysoký počet obcí. V tomto kontextu je naprosto 
chybné uvádět zmínku o úbytku obyvatel. Ten by v případě absence místní samosprávy na 
úrovni malých periferních obcí byl ještě markantnější. Také zmínky o problémech ve správě 
území či při zajišťování dopravní obslužnosti jsou nepodložené. Naopak lze zmínit některé 
přednosti jako např. komunitní rozměr samosprávy, pocit sounáležitosti se samosprávou, který 
se odráží ve vysoké účasti při volbách, dostupnost některých agend pro občany, kteří mají jinak 

akceptováno částečně.  
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život v těchto odlehlých sídlech značně ztížený.  
Tato připomínka je zásadní. 

109.  SMS ČR Ke kap. 2.4.2., oddíl ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST, str. 72 
Navrhujeme přeformulovat předposlední odstavec následovně: 
Vážným problémem je rostoucí množství komunálního odpadu a způsoby jeho likvidace. Česká 
republika patří mezi země EU s vyšší mírou třídění, přesto nakládání s odpadem patří mezi 
důležité priority environmentální udržitelnosti. Řešení vyžaduje uplatňování moderních 
technologií třídění odpadu, jeho zpracování a dalšího využití a nových, efektivních technologií 
spalování komunálního odpadu nezatěžujících životní prostředí. 
Přeškrtnutou větu navrhujeme nahradit následující větou: „Řešení vyžaduje koncentrované úsilí 
o snižování produkce odpadu v ČR, další zvyšování podílu recyklace odpadu, jeho zpracování, 
další využití a dále nové inovativní metody zužitkování zbytkové nevytříditelné složky 
nezatěžující životní prostředí.“ 
 
Odůvodnění: 
Česká republika by měla oficiálně deklarovat vůli a cíl snižování produkce odpadu. Nárůst 
produkce odpadu je jednou z nejvýznamnějších globálních hrozeb a národní strategické 
dokumenty musí tuto skutečnost reflektovat. 
Také navrhujeme explicitně nezmiňovat technologie spalování odpadu, jelikož odborná debata 
na toto téma není doposud ukončena. Je nutno vnímat, že kromě značné nákladnosti spalování 
je dalším negativním jevem tohoto technologického řešení zvýšený podíl transportu odpadu na 
vyšší vzdálenosti, což vyvolává zvýšený nárok na kapacitu a údržbu sítě komunikací a vede 
k produkci dalšího znečištění v podobě exhalací výfukových plynů. 
Tato připomínka je zásadní. 

akceptováno částečně 

110.  SMS ČR Ke kap. 2.4.2, oddíl ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST, str. 73 
Na předposledním řádku horního odstavce doporučujeme opravit slovo „měli“ na „měly“. 
Odůvodnění: 
Gramatická správnost. 
Tato připomínka je doporučující. 

akceptováno 

111.  SMS ČR Ke kap. 2.4.2, oddíl VEŘEJNÁ SPRÁVA, str. 73 
Na 5. řádku shora (v prvním odstavci) doporučujeme opravit slovo „ostatní“ na „ostatních“. 
Odůvodnění: 
Gramatická správnost. 
Tato připomínka je doporučující. 

akceptováno 

112.  SMS ČR Ke kap. 2.4.2, oddíl VEŘEJNÁ SPRÁVA, str. 73 
Poslední dva řádky na str. 73 navrhujeme vypustit a nahradit následující větou: „Napříč regiony 

 



30 
 

Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

musí být věnována pozornost dobrovolné spolupráci a partnerství aktérů udržitelného 
územního rozvoje minimálně v oblasti komunitní a sociální sféry. V periferních územích a 
v dalších oblastech s kumulovanými problémy je nezbytné toto partnerství využít 
k integrovaným řešením zahrnujících investiční projekty. Totéž platí pro příhraniční oblasti, kde 
je potřebné zmírňovat bariéry způsobené hranicemi.“ 
Odůvodnění: 
Spolupráci na bázi partnerství veřejného sektoru a dalších subjektů je potřebné podporovat 
všude, kde na bázi dobrovolnosti funguje nebo je vůle ji efektivně rozvíjet. Jedná se o jeden 
z nejúčinnějších nástrojů regionálního rozvoje vůbec a bylo by chybou jej omezovat pouze na 
určité vybrané typy území. Zde by však tyto nástroje měly být aplikovány v zesílené formě 
(např. v případech přeshraničních partnerství apod.). 
Tato připomínka je zásadní. 

113.  SMS ČR Ke kap. 2.5., tab. SILNÉ STRÁNKY, sekce Územní soudržnost 
V této sekci navrhujeme vyjmout odrážku „Zvýšení návštěvnosti památkových objektů“, která by 
měla být přesunuta do sekce Ohrožení na str. 77 v podobě „Snížení návštěvnosti památkových 
objektů.“ 
Odůvodnění: 
Návštěvnost památkových objektů ve vlastnictví státu se v posledních letech snižuje. 
Pokračování tohoto trendu je hrozbou pro regiony, které těží z přítomnosti těchto památkových 
objektů. 
Tato připomínka je doporučující. 

neakceptováno 

114.  SMS ČR Ke kap. 2.5., tab. SLABÉ STRÁNKY, sekce Územní soudržnost, str. 75 
V této sekci navrhujeme zcela zrušit a vypustit tučnou odrážku „Velké množství malých sídel 
….“ 
Odůvodnění: 
Není exaktně podloženo, že by počet sídel v uvedených krajích byl nadměrný. Počet sídel 
odpovídá rozloze daných území a také složitému historickému a sídelně-geografickému vývoji. 
Tento údaj je proto irelevantní. 
Tato připomínka je zásadní. 

neakceptováno – ČR se 
vyznačuje vysokým počet obcí 

115.  SMS ČR Ke kap. 2.5., tab. PŘÍLEŽITOSTI, sekce Územní soudržnost, str. 76 
V této sekci doporučujeme doplnit další odrážku se zněním: „- Vznik nových národních 
finančních nástrojů a programů podporujících územní soudržnost a posilujících trend 
odstraňování meziregionálních disparit.“ 
Odůvodnění: 
Státní podpora regionálního rozvoje je významným nástrojem, který přímo odpovídá 
rozpočtovým možnostem státu. Do roku 2020 však nelze ekonomický vývoj tolik předvídat a 

neakceptováno  - dochází 
k poklesu těchto finančních 
podpor financových z národních 
programů.  
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proto je potřebné, aby i tento nástroj podpory rozvoje periferních a dalších oblastí zůstal jako 
otevřená možnost územního rozvoje. Toto ostatně na jiných místech deklaruje i předkládaná 
Strategie. 
Tato připomínka je zásadní. 

116.  SMS ČR K tab. na str. 87 
Doporučujeme modifikovat návrh opatření 9.2 na Podpora dobrovolné meziobecní a regionální 
spolupráce. 
Odůvodnění: 
Dobrovolnost je jedním ze základních podmínek kvalitní meziobecní a regionální spolupráce. 
Proto by měla být obsažena i v návrhu opatření. Totéž je potřeba opravit i v následujících 
pasážích (například na straně 96).  
Tato připomínka je zásadní. 

akceptováno v textu 

117.  SMS ČR K Prioritě 6 Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů na lokalitě, Zdůvodnění na str. 93 
Doporučujeme přeformulovat druhý odstavec shora následovně: S ohledem na rostoucí 
množství komunálního odpadu je nezbytné při jeho likvidaci kromě prevence a zpětného využití 
také uplatnění moderních technologií jeho třídění a dalších efektivních, životní prostředí 
nezatěžujících technologií.  spalování komunálního odpadu.    
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k připomínce č. 14. 
Tato připomínka je zásadní. 

akceptováno 

118.  SMS ČR K Prioritě 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů, Zdůvodnění na str. 97 
Doporučujeme doplnit výrazný nárůst objemu výkonu veřejné správy a agendové činnosti, který 
je jednou z příčin nízké kvality výkonu veřejné správy. 
Odůvodnění: 
Považujeme za důležité pojmenovat i tento důvodu neuspokojivého stavu veřejné správy v ČR. 
Tato připomínka je doporučující. 

neakceptováno – výčet tvoří 
hlavní otázky 

119.  SMS ČR Ke kap. 4.1.2, nadpis na str. 105 
Doporučujeme opravit nadpis na str. 105 do podoby: „Navržené operační programy …“ 
Odůvodnění: 
Výskyt překlepů. 
Tato připomínka je doporučující. 

akceptováno 

120.  SMS ČR Ke kap. 4.1.2., tab. OPŽP na str. 106 
Žádáme vypustit slovo „velkých“ v sekci Zaměření (na 3. řádku). 
Odůvodnění: 
Operační program životní prostředí bude sloužit k řešení různého spektra infrastruktur životního 
prostředí, nejen „velkých.“ 

neakceptováno – text vychází 
z dostupných schválených 
podkladů.  
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Tato připomínka je zásadní. 

121.  SMS ČR Ke kap. 4.1.3, oddíl 2, str. 111, odstavec 2 
Za konec odstavce navrhujeme vložit větu: „IPRÚ se uplatňují zejména v těch případech, kde 
není možné prostorově nebo tematicky aplikovat metodu LEADER.“ 
Odůvodnění: 
S ohledem na významné postavení metody LEADER v článcích Nařízení EK k budoucnosti 
kohezní politiky a na slibné výsledky této metody ve stávajícím programovém období je potřeba 
vnímat nástroje typu IPRÚ jako komplementární. 
Tato připomínka je zásadní. 

neakceptováno – IPRÚ 
představují jeden z nástrojů 
strategického plánování.  

122.  SMS ČR Ke kap. 4.1.3, oddíl 2, str. 111, odstavec 3 
Navrhujeme následující úpravu:  
Komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“ – Community-led Local Development) 
– MAS – Aplikace tohoto nástroje Tento nástroj vychází ze současné podoby aplikace 
metody programu LEADER, která je podpořena podporovaného z Evropského fondu pro 
zemědělství a rozvoj venkova. CLLD je nástroj určený pro konkrétní území, na něž se váže 
jeden či více tematických cílů fondů EU. Místní rozvoj vedený komunitou může být financován 
z více fondů a je zacílen na územní rozvoj. lokální rozvoj a rozvoj venkova.  
Odůvodnění: 
Navržená úprava lépe reflektuje LEADER jako metodu územního rozvoje. 
Tato připomínka je zásadní. 

akceptováno  

123.  SMS ČR Ke kap. 4.1.3, oddíl 2, str. 111, Územní vymezení integrovaných přístupů (modrý rámeček) 
Požadujeme modifikaci odstavce věnovaného Komunitně vedenému místnímu rozvoji 
následovně: 
Původní znění: CLLD bude realizován primárně prostřednictvím Společné zemědělské politiky 
(na územích periferních a stabilizovaných a dále v obcích s hustotou zalidnění nižší než 100  
obyvatel/km²) ale i ostatních fondů EU. Regionální politika však preferuje podporu tohoto 
nástroje z Evropského regionálního rozvojového fondu v periferních územích s přesahem do 
územích stabilizovaných (variantně také v lokalitách postižených sociálním vyloučením, které 
jsou vymezeny mezi státem podporovanými regiony). 
Modifikované znění: „CLLD bude realizován jednak prostřednictvím nástrojů Společné 
zemědělské politiky, ale i intervencemi z rozpočtů kohezní politiky v těch periferních, 
stabilizovaných a rozvojových územích, kde jsou na bázi dobrovolné spolupráce a partnerství 
konstituovány certifikované místní akční skupiny (MAS). Míra podpory či výše bodového zisku 
konkrétního projektu bude s ohledem na typ území dle typologie SRR zohledněna.“ 
 

Neakceptováno – text upraven dle 
dohody s MZE 
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Odůvodnění: 
V územích, kde funguje dobrovolná spolupráce na bázi certifikované MAS je nadmíru potřebné 
a efektivní podpořit tuto implementační strukturu, a to zejména s ohledem na přednosti a 
pozitivní zkušenosti s metodou LEADER. Bylo by krajně nevhodné určitou oblast či územní 
celek z aplikace metody LEADER (SZP a KP) zcela vyloučit. Z pozic dobrovolných aktérů 
místního rozvoje by to byl demotivační signál s negativním územním dopadem. 
Tato připomínka je zásadní. 

124.  SMS ČR Ke kap. 4.1.3, oddíl 2, str. 112, Návrh řešení využití integrovaných přístupů dle typu území  
Na čtvrtém řádku tabulky v pravém sloupci (CLLD) navrhujeme modifikaci textu následovně: 
„Periferní, stabilizovaná a rozvojová území za předpokladu konstituované certifikované MAS.“ 
Odůvodnění: 
Viz připomínku 28. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – znění textu bylo 
dohodnuto s MZE 

125.  SMS ČR Ke kap. 4.1.4 – NÁVRH NÁRODNÍCH PROGRAMŮ…, odrážka Podpora rozvoje státem 
podporovaných regionů 
Doporučujeme opravu na 2. řádku shora – slovo „projektovou“ nahradit slovem „projektová“. 
Odůvodnění: 
Odstranění překlepu. 
Tato připomínka je doporučující. 

akceptováno 

126.  SMS ČR Ke kap. 4.2 – sekce Kraje a obce, str. 117 nahoře, 2. odst. 
Za konec 2. odstavce na str. 117 (počítáno shora) navrhujeme doplnit do závorek text: „(např. 
na bázi partnerství, v duchu metody LEADER).“ 
Odůvodnění: 
Příprava a tvorba rozvojových programů pro území více obcí je nejefektivnější při zapojení 
vícesektorového partnerství. Lze tak kombinovat různé pohledy a dospět ke komplexnímu 
pojetí rozvoje. V té souvislosti nejlépe obstojí partnerství na bázi metody LEADER. 
Tato připomínka je doporučující. 

neakceptováno  

127.  SMS ČR Z pohledu SMS ČR Strategie přináší poměrně komplexní pohled na budoucí rozvoj ČR ve 
stanovené periodě. S navrženou typologií území lze víceméně souhlasit, byť její konkrétní 
aplikace musí doznat výrazných změn.  
SMS ČR reprezentuje výrazně územní pojetí problematiky, důraz na širokou územní dimenzi a 
odstraňování dlouhodobých meziregionálních disparit. Komplexní zkušenost napříč regiony nás 
vede k poznatku, že Strategie poměrně výrazně přehlíží demografické aspekty územního 
rozvoje a nenabízí návrhy řešení negativních populačních trendů, které lze již nyní sledovat. Je 
potřeba vést v patrnosti, že právě periferní a venkovské oblasti obecně, mohou již v nejbližší 
době očekávaný opětovný celostátní pokles porodnosti výrazně pocítit. Tato skutečnost může 
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mít drtivý dopad na regionální školství a v delší časové perspektivě i na odlehlé venkovské 
oblasti obecně. 
V ostatních ohledech a při zapracování námi uplatněných připomínek hodláme aktivně přispět 
k uplatnění Strategie na úrovni samospráv i při vyjednávání nového programového období na 
centrální úrovni. 

128.  Jihočeský kraj s. 54, Základní typologie regionů: Navrhujeme do textu uvést, že typologie je pouze vodítkem, 
jež není pro kraje závazné. Toto zaznělo na jednání PS pro integrované přístupy a územní 
dimenzi 1. 3. 2013 od zástupců MMR na základě požadavku krajů. Z tohoto důvodu by 
typologie neměla být uvedena v implementační části SRR 2014+, ani v návrhu řešení územní a 
urbánní dimenze. Samotné kraje ve spolupráci se svými regionálními partnery v území tuto 
typologii definují při tvorbě Integrované rozvojové strategie krajů a Regionální dohody o 
partnerství. 

Akceptováno částečně – typologie 
není závazná, má doporučující 
charakter. Typologie jako podklad 
pro přípravu implementace 
územní dimenze v programovém 
období 2014+. Nejen v působnosti 
krajů ale i jednotlivých resortů. 
 

129.  Jihočeský kraj s.. 101, Implementační část: Navrhujeme implementační část SRR 2014+ nezahrnovat do 
předkládané verze SRR vzhledem k tomu, že: 

- v implementační části není jasně definována role krajů 
- není jasně definováno využití integrovaných přístupů (bude až součástí 

Metodického pokynu pro využití integrovaných přístupů v regionálním rozvoji, jak je 
uvedeno na s. 112) 

- stále probíhá jednání ČR s EK o podobě budoucího programového období EU 
v podmínkách ČR a může tedy docházet ke změnám, jak je také uvedeno na s. 
118 

NeAkceptováno – dokument SRR 
by nebyl kompletní. Obdobné 
dokumenty jako je SRR zahrnují 
vždy implementační část. 
Nevyřešené otázky 
v implementaci budou řešeny 
v Akčním plánu pro realizaci SRR 
 

130.  Jihočeský kraj s. 101, Implementační část: Požadujeme zařazení krajů do struktury řízení a implementace 
integrovaných přístupů a definování jejich postavení a kompetencí a tuto roli doplnit do návrhu 
řešení územní a urbánní dimenze 

Akceptováno částečně – bude 
zahrnuto v akčním plánu.  
 

131.  Jihočeský kraj Nesouhlasíme s rozdělením přístupů uvedených v SRR na územní, tematický a integrovaný. 
Integrovaný přístup považujeme za zastřešující pro realizaci strategií integrovaného územního 
rozvoje, řešící územní i tematické problémy. Tyto strategie by měly být v souladu s nařízením 
prováděny jako integrované územní investice v rámci OP, obsahující investice více než jedné 
prioritní osy jednoho nebo více OP. 
 
s. 111, JAP: Navrhujeme vypustit větu „V podmínkách České republiky nebude patřit mezi 
nástroje s územní dimenzí a jeho případné využití nebude široké“ – není nutné uvádět, zda 
využití bude/nebude široké. 

Vysvětleno 
 

132.  Jihočeský kraj Text by měl projít jazykovou korekturou. Akceptováno 
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133.  Jihočeský kraj s. 8, 2.1: Vstup ČR do EU 1. 5. 2004 (nikoliv 2005). Akceptováno 

134.  Jihočeský kraj s. 33: V odstavci začínajícím slovy „Oblast předškolního vzdělávání“ v 3. řádce chybí slovo. Akceptováno 

135.  Jihočeský kraj s. 33: V odstavci začínajícím slovy „Střední školství prochází“ se opakuje slovo „století“. Akceptováno 

136.  Jihočeský kraj s. 36: V odstavci „Sociální exkluze“ se opakuje dvakrát věta „Kromě sociálních důsledků má 
exkluze i prostorové souvislosti“. 

Akceptováno 

137.  Jihočeský kraj Text „fondy Společného strategického rámce“ nahradit aktuálním „Evropské strukturální a 
investiční fondy“ (ESIF), např. na s. 80, 98, 104, 118, 127. 

Akceptováno 

138.  Jihočeský kraj s. 113, 4.1.4, Návrh národních programů: Systém podpory „problémových“ regionů může být 
nepřehledný vzhledem k tomu, že pravděpodobně bude existovat podpora rozvoje státem 
podporovaných regionů, podpora rozvoje specifických regionů stát, v SRR jsou vymezena 
periferní území.  

Akceptováno 

139.  Jihočeský kraj s. 122, v P.1.4 a 1.5: Jako zdroj by měl být uveden kromě OPD i IROP. Akceptováno 

140.  Jihočeský kraj s. 123 v P.6.1 a P.6.4: Jako zdroj by měl být uveden kromě OPŽP i IROP, to samé platí u všech 
oblastí podpory P.7. 

Akceptováno 

141.  Jihomoravský 
kraj  
 

4.1.3. Územní dimenze; str. 110 
Změna se struktuře – Integrovaná územní dimenze zahrnuje: podřadit pouze dvě členění A. 
územní a B. tematický  (Důvodem je, že integrovaný přístup je promítnut jak v územní, tak 
tematické dimenzi 

NeAkceptováno: 
integrovaný přístup je zde chápán 
jako specifický přístup pro využití 
integrovaných  nástrojů. ITI, IPRÚ, 
CLLD obecně označujeme jako 
nástroje (integrované) 
strategického plánování a řízení. 

142.  Jihomoravský 
kraj  
 

2. Integrované přístupy na regionální úrovni; str. 111 
Doplnit -  Krajské dohody o partnerství a Integrované rozvojové strategie kraje (možnost 
vytvoření na krajské úrovni jako souhrnný implantační nástroj rozvoje území) 
 

Krajské dohody a IRSK nebyly 
dosud na PS nikdy řešeny, 
v současné době neexistuje 
konsenzus na straně MMR a krajů 
o jejich využití. Jedná se pouze o 
požadavek ze strany krajů. MMR 
v materiálu nebrání krajům 
vytvářet IRSK. V zákoně o region. 
podpoře je regionálního rozvoje je 
v § 9 zmínka o pořizování 
Strategie rozvoje územního 
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obvodu kraje.  

143.  Jihomoravský 
kraj  
 

4.2. Institucionální zabezpečení, str. 113 
Rozdělit a doplnit – rozdělit kategorii Kraje a obce tak, aby každá byla zvlášť, a to z důvodu 
rozdílné územní působnosti a role; současně navrhujeme doplnit kategorii mikroregiony 
(svazky obcí) a MAS jako významné současné a budoucí aktéry regionálního rozvoje 

Akceptováno 

144.  Jihomoravský 
kraj  
 

4.1.5. Zaměření podpory se státem podporovaných regionech, str. 113 
Vysvětlit – z textu není zcela zřejmé, jaký bude přístup u překryvu podpory státem 
podporovaných regionů a na územním principu vymezených regionálních center a jejich 
zázemí, stabilizovaných územích a periferních územích 

Vysvětleno: Státem podporované 
regiony jsou uvedeny v zákoně o 
regionálním rozvoji. Jejich 
vymezení jsou označeny regiony, 
které v rámci státní regionální 
politiky by měly být v odpovídající 
míře podporovány (zvýhodněním, 
speciálním programem, využitím 
prostředků z ESIF – viz text, atp.). 
Typologie regionů je 
z celorepublikového určení 
charakteristiky úrovně regionů 
použita spojena s navržením 
priorit a jejich opatření. 

145.  Jihomoravský 
kraj  
 

Graf 4. Schéma vazeb mezi plánovacími dokumenty v ČR, str. 129 
Doplnit do schématu - Krajské dohody o partnerství 

NeAkceptováno: 
neexistuje konsenzus nad 
krajskými dohodami o partnerství. 
Není známa jejich podoba a bližší 
specifikace.  

146.  Jihomoravský 
kraj  
 

5. Slovník pojmů; str. 138 
Zpřesnění pojmu venkov/venkovská oblast – „Prostor, který zahrnuje jak krajinu, tak i 
venkovská sídla. Charakteristická je menší intenzita sociálně ekonomických kontaktů a menší 
hustota vazeb mezi jednotlivými subjekty, které se ve venkovském prostoru pohybují.“ – 
uvedené vysvětlení vágní, vůbec nezaručuje, ze se podle něj dá definovat nějaké území a 
s tím související podpora 

Akceptováno 

147.  Jihomoravský 
kraj  

Tabulka č. 15: Indikátory pro sledování vývoje vymezených regionů, str. 134 
Doplnit – chybí doplněná cílová hodnota nebo bude sledován pozitivní/negativní pokrok  

akceptováno 

148.  Karlovarský 
kraj 

V celém dokumentu je vysoký počet překlepů, nedokončených vět, chybějících slov ve větách 
či chybně použitých gramatických pádů. (Příklady jsou uvedeny v části připomínek níže). Místy 
je text až nesrozumitelný. 

Akceptováno:  
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

149.  Karlovarský 
kraj 

Analytická část 
V analytické části chybí v řadě důležitých témat mezikrajské srovnání (namátkou např. 
vzdělanostní úroveň obyvatelstva, stárnutí obyvatelstva, dostupnost zdravotní péče, dostupnost 
sociálních služeb a zařízení apod.), nebo jsou uváděna tvrzení bez náležitého podložení údaji 
(např. rozdělení mikroregionů atd.). Žádáme doplnit. 
Analytická část poměrně uspokojivě charakterizuje ČR jako celek, je však málo vypovídající, 
pokud jde o regiony a rozdíly (anebo naopak shody) mezi nimi. V této podobě se například dá 
jen obtížně použít k obhajobě zaměření a intervencí Integrovaného regionálního operačního 
programu nebo regionálních dimenzí v sektorových OP. 
 
- Celou analytickou částí SRR prolíná na mnoha místech řada závěrů („…z hodnocení 
vyplývá…“, potvrzuje se…“, „…na základě typologie lze identifikovat…“) nikde se ale 
nedočteme, z čeho 
 
ty závěry vyplývají (tj. chybí tabulková část s prezentací příslušných dat nejlépe v rámci 
mezikrajského srovnání, z nichž zpracovatel vyvodil své závěry). Omlouváme se za 
připomínku, pokud pouze technickým nedopatřením nebyly připojeny příslušné přílohy SRR. 

Akceptováno: doplněno s ohledem 
na dostupnost dat. 
 
Analytická část představuje 
zkrácenou verzi analýzy SRR, 
která byla představena na 
předešlých jednáních pracovní 
skupiny. Z 93 str. analýzy jsou 
odvíjeny tyto závěry. 

150.  Karlovarský 
kraj 

2.2.1/str. 13 / 3.odst. 
„…Na V porovnání se severočeskou oblastí je proces…“ – překlep (přebytečná předložka Na) 

 
Akceptováno  

151.  Karlovarský 
kraj 

2.2.1/str. 16 / 3.odst. 
„Efektivnímu a dynamičtějšímu růstu cestovního ruchu v ČR stojí v cestě zejména nedostatky v 
kvalitě základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, primárního potenciálu 
cestovního ruchu (přírodní a kulturní) a neochotou pracovní síly.“ 
Upravit – jednak v případě pracovní síly jde primárně o nedostatky v kvalitě pracovní síly (tj. 
nejde zdaleka jen o neochotu, ale i nedostatek kvalifikace – odborné i jazykové), a jednak je 
gramaticky užit chybný pád u slova neochota. 

Akceptováno 

152.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.2.1/str. 16 / 3.odst. 
„Rozhodujícím problémem tohoto odvětví je v ČR absence jednotné funkční organizační a řídící 
struktury, což vede k nízké míře uplatňování principů destinačního managementu“ 
Žádáme přeformulovat na: „Rozhodujícím problémem tohoto odvětví je v ČR absence jednotné 
funkční organizační a řídící struktury, což vede k nízké míře nízká míra uplatňování principů 
destinačního managementu“. Považujeme za nanejvýš diskutabilní a sporné vyvozovat nízké 
uplatnění destinačního managementu v jednotlivých regionech z absence centrálně řízené 
struktury. V nízkém uplatnění destinačních managementů hraje daleko významnější roli 
nedostatek informací, nedostatečné metodické vedení, vzdělání. Struktura (tj. to, zda půjde o 

Akceptováno částečně 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

centrálně řízenou organizaci či zda vzniknou regionální destinační agentury) je podle nás až 
druhotnou otázkou – respektive lze si jen stěží představit úspěšnou činnost destinační agentury 
v regionu bez přímé návaznosti na další činnost krajů v oblasti cestovního ruchu. 

153.  Karlovarský 
kraj 

2.2.1/str. 19 / 4.odst. 
„Tyto skutečnosti v krajské úrovni víceméně potvrzují i další indikátory procesy inovací…“ 
Překlep (špatný pád) 

Akceptováno 

154.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.2.1/str. 25 – 26 
„Mnohé mikroregiony mají výbornou dopravní dostupnost, avšak nejsou schopny tohoto 
potenciálu využít pro zvýšení konkurenceschopnosti. V tomto ohledu jmenujme: SO ORP… 
Karlovy Vary…(všechny mají silnou dopravní infrastrukturu, ale jen průměrnou 
konkurenceschopnost)…“ 
 Žádáme vypustit z tohoto výčtu ORP Karlovy Vary. Uvedené tvrzení je zavádějící, respektive 
byla pouze mechanicky aplikována nepříliš vhodně zvolená kritéria. „Hustota sítě dálnic a 
rychlostních silnic“ sice v Karlovarském kraji možná není úplně nízká, avšak tato síť (R6) vede 
odnikud nikam – není napojena na žádné z důležitých center ČR ani zahraničí. Rovněž 
napojení železniční sítí je nedostatečné (časová dostupnost Karlových Varů z Prahy vlakem 
cca 4,5 hodiny). Vhodnější než prosté kilometry silnic a železnic by bylo využít například 
ukazatelů časové dostupnosti krajů či ORP. 

Akceptováno 

155.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 26 
„Územní soudržnost je chápána jako o zajištění srovnatelných podmínek…“ 
Upravit – zřejmě vypadlo slovo. 

Akceptováno 

156.  Karlovarský 
kraj 

.2.2/str. 27/ 2. odst. 
„…lze charakterizovat velkou rozdrobeností sídel (6 251) obcí…“ 
Upravit – 6251 je obcí. Sídlo není totéž co obec. 

Akceptováno 

157.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 27/ 5. odst. 
„V množině všech měst ČR představuje Praha počtem obyvatel a vlivem na rozvoj zázemí 
města postavení.“ 
Upravit – zřejmě vypadl kus věty. 

Akceptováno 

158.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 27/ 6. odst. 
„Dvě města přesahující hranici 100 tis. obyvatel (Olomouc a Liberec), 16 měst ve skupině s 50-
99 tis. obyvateli (ostatní krajská města představující sídelní aglomerace) a 110 měst s 10-49 tis. 
obyvateli (část z nich patří do skupiny regionálních center se svým zázemím).“ 
Upravit – chybí patrně sloveso. 
 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

159.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 28/ 4. odst. 
„Tato odlišnost vyplývá z jejich polohy vůči sídelním centrům (viz kap. ……):“ 
Chybí označení kapitoly 

Akceptováno 

160.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 30/ 1. odst. 
„Tento vývoje je ovlivněn…“ 
Překlep. 

Akceptováno 

161.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 30/ 1. odst. 
„…územně je však velmi diferencovaná.“ 
Co je „diferencovaná“? Vývoj, migrace? 

Vysvětleno v textu 

162.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 30 
Důsledky stárnutí obyvatelstva pro jednotlivé kraje by bylo vhodné ilustrovat například 
populační projekcí (do roku 2020 nebo 2025). 

Neakceptováno  

163.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 33 
− „Oblast předškolního vzdělávání bude nadále ovlivněna nárůstem počtu dětí 

z populační však klíčová míra účasti jednotlivých věkových skupin na předškolním 
vzdělávání - u pětiletých dětí dosahuje 90%, více kolísá v okrajových věkových 
skupinách - u věkové skupiny  3-4 roky, je však relativně stabilní již několik let.“ 

Odstavec je poměrně nesrozumitelný 

Akceptováno – text upraven 

164.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 33/6. odst. 
„…víceletá gymnázia (na gymnasia…“ 
Sjednotit psaní 

Akceptováno 

165.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 33/6. odst. 
„…v důsledku depopulační vlny z konce 20. století století…“ 
Slovo navíc. 

Akceptováno 

166.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.2.2/str. 34-35 
„Počet případů hospitalizace v nemocnicích sice dlouhodobě roste, ale doba pobytu 
v nemocnici se zkracuje (vliv pravděpodobně opět mají regulační poplatky). Otázkou je, zda je 
tento pokles skutečně projevem regulace nadbytečné zdravotní péče, nebo jen odráží finanční 
situaci potenciálních pacientů.“ 
Vztáhnout délku hospitalizace k regulačním poplatkům je poměrně odvážná konstrukce. 
Hospitalizaci obvykle ukončuje lékař. Nebo má zpracovatel k dispozici data o vysokém nárůstu 
odchodů z nemocnice na revers? Žádáme podložit daty nebo vypustit jako spekulativní.   

Akceptováno 

167.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 35 
Podkapitola Sociální služby opomíjí dostatečnost/nedostatečnost kapacit terénních sociálních 
služeb, jejichž význam a potřeba poroste adekvátně se stárnutím obyvatelstva. Žádáme doplnit. 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

168.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 36 / 2. odst. 
„…zhodnocování kulturně-historického potenciál těchto…“ 
Překlep. 

Akceptováno 

169.  Karlovarský 
kraj 

2.2.2/str. 36/ 4. odst. 
„Kromě sociálních důsledků má exkluze i prostorové souvislosti.“ 
Toto konstatování není třeba uvádět 2x v jednom odstavci. 

Akceptováno 

170.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.2.2/str. 36 
Podkapitola Sociální exkluze obsahuje řadu opakujících se tvrzení, nepůsobí příliš 
uspořádaným dojmem. Nadto chybí jakékoli mezikrajské srovnání. 

Neakceptováno: tato problematika 
je řešena speciálně v kapitole 
2.3.1 

171.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.2.2/str. 36 
„Na negativním povědomí veřejnosti o sociálně vyloučených obyvatelích se významnou měrou 
podílejí média…“ 
Žádáme vypustit celý odstavec – tvrzení je jednostranné (na problém lze nahlížet například i 
tak, že bez medializace by se některé problémy ani nedočkaly řešení) a domníváme se, že 
v dokumentu typu SRR nemá opodstatnění. Nadto je pravděpodobně spekulativní, 
nepodložené žádnými relevantními daty. 

Akceptováno 

172.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.2.2/str. 37 
„Z  hodnocení vyplývá výrazně horší situaci moravských regionů…“ 
Jednak je ve větě překlep a jednak žádáme ilustrovat tento závěr nějakými daty (obecně ho 
nezpochybňujeme, ale výsledky hodnocení, z nichž byl závěr vyvozen, chybí. 

Akceptováno 

173.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.2.3/str. 39/2. odst. 
„...přičemž dosažení co nejvyšší hodnoty jedním z cílů veškerých rozhodovacích činností.“ 
Chybí sloveso 

Akceptováno – text upraven 

174.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.2.6/str. 47 
„…hodnocení stability programu z hlediska nutných změn prioritních osách).“ 
Opravit formulaci. 

Akceptováno 

175.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.2.6/str. 47 
„…zcela chybí kompatibilní zhodnocení oblasti zemědělské politiky jejich dopadů na regionální 
rozvoj.“ 
Upravit formulaci 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

176.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.2.7/str. 48 
Pokud je prováděno hodnocení SRR 2007 – 2013, bylo by vhodné vypsat alespoň zaměření 
jednotlivých prioritních os (tabulka č. 5 není jinak moc vypovídající). 

Akceptováno 

177.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.2.7/str. 48 
Příspěvek OP k plnění SRR 2007 – 2013 by bylo vhodnější hodnotit prostřednictvím naplněných 
indikátorů, nikoli objemem financí. 

Neakceptováno – hodnocení 
vychází  z materiálu Zhodnocení 
vlivu kohezní politiky EU 
v podmínkách ČR na regionální 
rozvoj. 

178.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.2.7/str. 49, obr. č. 16 
Žádáme upřesnit, k jakému datu se rozložení vyčerpaných a schválených finančních prostředků 
z OP vztahuje. Vzhledem k tomu, že se tyto údaje mění doslova denně, považujeme zařazení 
podobného typu údajů ve střednědobém dokumentu za diskutabilní. 
Dále žádáme specifikovat, co se míní termínem „vyčerpané“. Dále považujeme za nevhodné 
použití pojmu „dopad“ v legendě – dopadem určitě není objem „vyčerpaných“ dotací. 

Akceptováno částečně – data o 
rozložení vyčerpaných prostředků 
byla v textu upřesněna spolu 
s významem slova „vyčerpané“.  

179.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.2.7/str. 49 
„Horší postavení Libereckého, Pardubického a Karlovarského kraje a Kraje Vysočina je patrně 
příkladem omezených možností „poptávkově orientovaných“ a regionálně nespecifických 
veřejných intervencí.“ Žádáme toto tvrzení objasnit. Pokud je míněno to, že celkový finanční 
objem realizovaných projektů ve vyjmenovaných krajích je menší, než v jiných krajích, bylo by 
vhodnější zvážit jiné možnosti příčin - například to že v malých krajích je logicky méně žadatelů, 
než v krajích větších, tudíž se realizuje méně projektů za celkově méně peněz. 

akceptováno 

180.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.2.11/str. 52 
„Hodnotíme-li zvládnutí dopadů transformace na jednotlivé regiony, vývoj jejich ekonomiky 
musíme konstatovat, že přes přetrvávající problémy a dlouho stále ještě nedořešená problémy 
hospodářského rozvoje v regionech, které prošly, nebo ještě stále prochází katarzí změn, byly 
nastartovány pozitivní procesy, v jejichž důsledku došlo k částečné stabilizaci těchto území a 
celkovému snížení nezaměstnanosti, byť její výše je stále vyšší než v ostatních regionech ČR.“ 
Odstavec je poměrně nesrozumitelný, s řadou chyb. 

Akceptováno 

181.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.2.11/str. 52 
„Ústecký a Moravskoslezský kraj vykazují významně nadprůměrný růst DPH…“ 
Patrně jde o HDP. 

Akceptováno 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

182.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.2.11/str. 52/ poznámka 23 
O jakou Evaluační zprávu jde? Žádáme upřesnit. 

Akceptováno 

183.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.3/ str. 54 
„Vývoj v jednotlivých oblastech – jak vyplývá z analýzy faktorů regionálního rozvoje a jejich 
hodnocení ve vztahu k regionální konkurenceschopnosti, územní soudržnosti a environmentální 
udržitelnosti je diferencovaný v závislosti na výchozích podmínkách dynamice rozvoje 
v posledních 10 letech.“ 
Nesrozumitelné souvětí. 

Akceptováno 

184.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.3/ str. 54 – 55 
Nesouhlasíme s členěním na Rozvojová území, Stabilizovaná území, Periferní území, nadto 
ještě dále v členění na urbanizované a venkovské oblasti. Toto členění tříští území do 
nesmyslných drobných jednotek z hlediska regionálního rozvoje a zejména nutných 
synergických vazeb nevhodných. V důsledku tohoto členění je dále návrhová část SRR 
chaotická, nepřehledná, prakticky se v ní nedá orientovat. Typologii vnímáme pouze jako 
součást analytických prací. Požadujeme, aby nebyla dále uváděna v implementační části SRR 
ani v návrhu řešení územní a urbánní dimenze. 
Typologie je nejasná, chybí jasná definice, výpočet a hodnoty ukazatelů. Základní územní 
jednotkou pro typologii území jsou obce, což vede k tomu, že zejména kategorie periferních 
oblastí je velmi roztříštěná a zahrnuje např. pouze 2 obce z regionu, který jako celek patří 
dlouhodobě k jednoznačně periferní oblasti kraje. Stávající návrh vymezení neodpovídá realitě a 
v této podobě není ze strany kraje akceptovatelný. 

Neakceptováno - typologie není 
závazná, má doporučující 
charakter. Z pohledu státní 
regionální politiky bylo nutné zvolit 
jednotnou metodiku pro celé 
území ČR. Typologie slouží jako 
podklad pro přípravu 
implementace územní dimenze 
v programovém období 2014+. 
Nejen v působnosti krajů ale i 
jednotlivých resortů. 
 

185.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.3/ str. 55 / Metropolitní 
Není zřejmé, proč není začleněna rovněž Olomouc, disponující velkou univerzitou (s významným 
rozvojem výzkumných center) a obklopená ve vzdálenosti do 20 km 4 nebo 5 středně velkými 
městy (Přerov, Prostějov, Uničov, Šternberk, Litovel…). Je sídlem Vrchního soudu, je 
významným železničním uzlem, leží na křižovatce významných silničních tahů… 

Vysvětleno 

186.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.3/str. 57/Mapka Typologie území ČR dle ORP 
Toto členění považujeme za zavádějící, neodpovídající realitě (lze souhlasit s vymezením ORP 
Cheb jako rozvojového území, avšak vzhledem k podle našeho názoru chybné metodice se 
krajské město Karlovy Vary ocitá v kategorii Stabilizovaná území). Použitá metodika neumožňuje 
naopak postihnout skutečné periferní oblasti Karlovarského kraje.) Kritéria z legendy mapky 

Akceptováno – mapa vyřazena 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

nejsou jasná. 

187.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.3.1/str. 61/ obrázek 23 (v pořadí druhý – zřejmě chybné číslování!!) 
V textu (sociálně znevýhodněné oblasti) se hovoří o členění na úrovni ORP, není zřejmé, proč 
v mapě je uvedeno členění po krajích. 

akceptováno 

188.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.3.1/str. 63 
„Optimalizace předpokládá zrušení vojenského újezdu Brdy, který náleží do Středočeského 
kraje. A dále ve změnách stávajících hranic…“ 
Přeformulovat 2. větu. 

akceptováno 

189.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
2.4/str. 64 (konec odstavce) 
(pozn.: +případně doplnit) 
Odstranit 

akceptováno 

190.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
2.5 str.75   
Doplnit mezi slabé stránky konstatování, že velká část památkového fondu je ve špatném 
technickém stavu. Bylo by také vhodné doplnit do č.5 „Slovník“ definici, co je míněno pod 
názvem „památkové objekty“ – zda pouze kulturní památky nebo i objekty nacházející se 
v památkově chráněných územích nebo prostě veškeré památkově hodnotné objekty, které ale 
nemají statut kulturní památky. 
 
Mezi silnými stránkami je uvedeno, že se zvyšuje návštěvnost památkových objektů, proto by 
mělo být mezi slabými stránkami uvedeno, že část památkového fondu je ohrožena. Toto je 
konstatováno i v příslušných koncepčních materiálech Karlovarského kraje (PRK) 
 
„Špatný technický stav části památkových objektů.“ 

Akceptováno 

191.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
3.2/str. 79 a následující 
Návrhová část je v důsledku chaotické a nepřehledné typologie rovněž chaotická a nepřehledná, 
se zbytečným množstvím priorit. Ve struktuře se dá orientovat jen stěží (například, které všechny 
aktivity jsou navrhovány pro tu kterou obec, se vyhledává opravdu obtížně).  

Struktura navíc nijak nekoresponduje ani se strukturou národních rozvojových priorit, ani 

Neakceptováno – nebyly uvedeny 
konkrétní návrhy na úpravy. 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

s tématickými okruhy, ani s tématickými cíli EU . 

Implementace přichází s vymezením státem podporovaných regionů (je pravda, že ze zákona č. 
248 mají být vymezeny). Ty se ale vůbec nekryjí s těmito periferními oblastmi (pro jejich 
vymezení jsou navržena i odlišná kritéria než pro periferní oblasti). Navíc schválená politika 
územního rozvoje ČR vymezuje také jak rozvojové oblasti, tak i specifické oblasti. Již na úrovni 
státu bude tedy vymezení 3 typů problémových regionů (zřejmě včetně odlišných podpůrných 
nástrojů), což nepokládáme za systémové řešení (nehledě na to, že i kraje si budou 
pravděpodobně vymezovat a podporovat své problémové regiony). 

192.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
3.2.3/str. 82 
„S ohledem na povahu základního vymezení je těchto typů do kategorií vymezených dle odst.b).“ 
Nesrozumitelná věta 

akceptováno – text upraven 

193.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
3.2 str.90   
Doplnit název a text opatření 3.2. ve smyslu využití potenciálu památkových objektů pro rozšíření 
nabídky volnočasových aktivit 
 
Na jiných místech dokumentu se mluví o využití památkových objektů pro pořádání kulturních 
akcí a volnočasových aktivit, proto by se tato skutečnost měla promítnout i do názvu a 
charakteristiky opatření. 
 
„3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního 
potenciálu včetně památkových objektů“ 
 

Akceptováno částečně – potenciál 
památkových objektů zmíněn 
v textu charakteristiky opatření.  

194.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
Obecně ke kap. 4 – Implementační část 
V návrhu SRR ČR 2014-20  není jasně stanovena pozice krajů v rámci implementace včetně 
integrovaných přístupů. Požadujeme implementační část SRR nezahrnovat do předkládané 
verze SRR ke schválení. Požadujeme zařazení krajů do struktury řízení a implementace 
integrovaných přístupů a definování jejich postavení a kompetencí a tuto roli doplnit do návrhu 
řešení územní a urbánní dimenze 
Kraje jsou z hlediska zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a dle textu  SRR 
významnými aktéry implementace SRR ČR na regionální úrovni. V předložené implementační 
části však, kromě obecných deklarací, nejsou zřejmé jejich kompetence a nástroje, kterým by 

Vysvětleno - bude upřesněno 
v Akčním plánu pro realizaci SRR. 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

mohly naplňovat opatření SRR ČR a zajišťovat tak vyvážený rozvoj území kraje.  

V části věnované integrovaným přístupům nejsou kraje nikde zmíněny, z čehož vyplývá, že MMR 
zatím neuvažuje o možnosti integrovaného dokumentu na krajské úrovni, který by zastřešil a 
případně i implementačně zaštítil celou škálu možných přístupů. 

195.  Karlovarský 
kraj 

Připomínka: 
4.1.2/str. 105 
Vymezení OP Zaměstnanost je poměrně nedostatečné ve srovnání s vymezením ostatních OP 
(a s ohledem na to, že zrovna OP Zaměstnanost již existuje v podobě poměrně pokročilého 
návrhu). 

akceptováno – text rozšířen 

196.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
4.1.3 / str. 110 
Nesouhlasíme s rozdělením přístupů uvedených v SRR na územní, tematický a integrovaný. 
Integrovaný přístup považujeme za zastřešující pro realizaci strategií integrovaného územního 
rozvoje, řešící územní i tematické problémy. Tyto strategie by měly být v souladu s nařízením 
prováděny jako integrované územní investice v rámci OP, obsahující investice více než jedné 
prioritní osy jednoho nebo více OP. 

Vysvětleno – integrovaný přístup 
představuje možnosti využít 
konkrétních nástrojů.  

197.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
Obecně k 4.1.3 
Žádáme zavést pro vymezení územní a urbánní dimenze na regionální úrovni nástroj 
„Regionální dohoda o partnerství“, která bude naplněna Integrovanou rozvojovou strategií krajů. 
 

Neakceptováno – neexistuje 
shoda nad tímto nástrojem stejně 
jako jeho přesnější podoba.  

198.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
4.1.3 / str. 111 
Integrovaný nástroj IPRÚ je v SRR uveden jako integrovaný přístup. Požadujeme tento nástroj 
přímo v SRR neuvádět nebo nejprve upřesnit jeho konkrétní podobu.  
Důvody: 

- IPRÚ není obsažen v legislativních návrzích budoucí kohezní politiky. Požadujeme 
neuvádět tento nástroj  v části SRR, která bude schválená a následně tedy závazná.  

- U integrovaných přístupů (IPRÚ) není jednoznačně definováno, na jakých konkrétních 
územích se budou uplatňovat. Není zde jednoznačně řečeno, zda bude SRR pouze 
vodítkem pro jejich vymezení. 

- Není jasný způsob implementace tohoto přístupu v regionální politice a následně OP. 
Kdo bude implementovat IPRÚ a jak? 

Jak bude vymezen a stanoven seznam měst či jiných území pro IPRÚ? 

Neakceptováno: IPRÚ vnímá 
MMR jako nástroj strategického 
plánování, který není v rozporu 
s legislativou EU. Podoba jeho 
využití je v textu SRR uvedena. 
Větší míra detailu bude součástí 
Metodického pokyn pro využití 
integrovaných přístupů 
v regionálním rozvoji.  
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199.  Karlovarský 
kraj 

Zásadní připomínka: 
 
„V podmínkách České republiky nebude (JAP) patřit mezi nástroje s územní dimenzí a jeho 
případné využití nebude široké.“ 

Odmítáme předem omezující postoj k některému z nástrojů integrovaných přístupů stanovených 
nařízením. Tato možnost má být již z principiálního hlediska ponechána na rozhodnutí 
jednotlivých regionů:  

- JAP je zahrnut i v návrhu SRR. Některé tabulky, které byly v materiálu k územní dimenzi 
převzaty z návrhu SRR jsou shodné, pouze z nich byl odstraněn JAP. Na jakém 
základě?  

- využití možnosti integrovaného přístupu je v souladu se článkem 93 a 
následujících návrhu nařízení Evropské komise, neshledáváme důvod nezahrnout tento 
nástroj do územní dimenze a integrovaných přístupů; 

- JAP umožňuje výrazně nižší administrativní náročnost implementace strukturálních 
fondů EU, což je hlavní prioritou pro období 2014-2020; 

- JAP umožňuje pružněji reagovat a řešit specifické problémy určitého vymezeného území 
a tematické oblasti na rozdíl od celoplošného operačního programu s obecnějším 
zaměřením 

- JAP je založen na dlouhodobě uplatňovaném principu partnerství a společné dohodě 
klíčových aktérů v daném území a ve své podstatě odpovídá myšlence „integrated 
approach to territorial development, … in general supports all intentsto strengthen 
partnerships and multilevel governance“;  

JAP ze své podstaty odpovídá požadavku vyšší efektivnosti vynaložených finančních prostředků 
EU díky důrazu na výsledkově orientovaný přístup namísto plnění obecných monitorovacích 
indikátorů bez výrazného nebo jasně měřitelného efektu. 

Akceptováno – text upraven 

200.  Karlovarský 
kraj 

4.3/str. 121 
Žádáme doplnit roli kraje rovněž v opatření 3.2. 

akceptováno 

201.  Pardubický kraj Obecné připomínky: 
1. Typologie území  
Typologii považujeme pouze jako součást analytických prací. Požadujeme, aby nebyla dále 
uváděna v implementační části SRR ani v návrhu řešení územní a urbánní dimenze.  
Důvody: 
- Nejasná typologie, chybí jasná definice, výpočet a hodnoty ukazatelů (Rozvojová území, 

Stabilizovaná území, Periferní území) 

akceptováno částečně - typologie 
není závazná, má doporučující 
charakter. Z pohledu státní 
regionální politiky bylo nutné zvolit 
jednotnou metodiku pro celé 
území ČR. Typologie slouží jako 
podklad pro přípravu 
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Číslo Připomínku 
předkládá Připomínka Vypořádání připomínky 

- Základní územní jednotkou pro typologii území jsou obce, což vede k tomu, že zejména 
kategorie periferních oblastí je velmi roztříštěná a zahrnuje např. pouze 2 obce z regionu, 
který jako celek patří dlouhodobě k jednoznačně periferní oblasti kraje.  

- Stávající návrh vymezení neodpovídá realitě a kraje ho nemůžou v této podobě akceptovat.  
- V návrhové části SRR se vymezují za použití nám ne zcela zřejmých ukazatelů jednotlivé 

typy území. Pro ně jsou vytvářeny a modifikovány priority a opatření. Implementace 
přichází s vymezením státem podporovaných regionů (je pravda, že ze zákona č. 248 mají 
být vymezeny). Ty se ale vůbec nekryjí s těmito periferními oblastmi (pro jejich vymezení 
jsou navržena i odlišná kritéria než pro periferní oblasti). Navíc schválená politika územního 
rozvoje ČR vymezuje také jak rozvojové oblasti, tak i specifické oblasti. Již na úrovni státu 
bude tedy vymezení 3 typů problémových regionů (zřejmě včetně odlišných podpůrných 
nástrojů), což nepokládáme za systémové řešení (nehledě na to, že i kraje si budou 
pravděpodobně vymezovat a podporovat své problémové regiony). 

 
Navrhujeme jasně specifikovat, že typologie území je pouze vodítkem daným analytickou částí 
SRR -  nikoliv povinností a že samotné kraje ve spolupráci se svými regionálními partnery v 
území tuto typologii definují při tvorbě Integrované rozvojové strategie krajů a Regionální 
dohody o partnerství. 

implementace územní dimenze 
v programovém období 2014+. 
Nejen v působnosti krajů ale i 
jednotlivých resortů. 
 

202.  Pardubický kraj 2. Integrované přístupy 
a) Integrovaný nástroj IPRÚ je v SRR ČR 2014-20 uveden jako integrovaný přístup. 
Požadujeme tento nástroj přímo v SRR neuvádět nebo nejprve upřesnit jeho konkrétní podobu.  
Důvody: 
- IPRÚ není obsažen v legislativních návrzích budoucí kohezní politiky. Požadujeme 

neuvádět tento nástroj v části SRR, která bude schválená a následně tedy závazná.  
- U integrovaných přístupů (IPRÚ) není jednoznačně definováno, na jakých konkrétních 

územích se budou uplatňovat. Není zde jednoznačně řečeno, zda bude SRR pouze 
vodítkem pro jejich vymezení. 

- Není jasný způsob implementace tohoto přístupu v regionální politice a následně OP. Kdo 
bude implementovat IPRÚ a jak? 

- Jak bude vymezen a stanoven seznam měst či jiných území pro IPRÚ?  
 
Navrhujeme pro vymezení územní a urbánní dimenze ze strany krajů připravit na regionální 
úrovni „Regionální dohodu o partnerství“, která bude naplněna Integrovanou rozvojovou 
strategií krajů.   
 
Zároveň nesouhlasíme s rozdělením přístupů uvedených v SRR na územní, tematický a 
integrovaný, Integrovaný přístup považují za zastřešující pro realizaci strategií integrovaného 

Neakceptováno: IPRÚ vnímá 
MMR jako nástroj strategického 
plánování, který není v rozporu 
s legislativou EU. Podoba jeho 
využití je v textu SRR uvedena. 
Větší míra detailu bude součástí 
Metodického pokyn pro využití 
integrovaných přístupů 
v regionálním rozvoji. 
Pokud jde o Regionální dohodu o 
partnerství neexistuje shoda nad 
tímto nástrojem stejně jako jeho 
přesnější podoba. 
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územního rozvoje, řešící územní i tematické problémy. Tyto strategie by měly být v souladu 
s nařízením prováděny jako integrované územní investice v rámci OP, obsahující investice více 
než jedné prioritní osy jednoho nebo více OP. 
 
b) Naopak nám chybí ve výčtu integrovaných nástrojů možnost využití nástroje JAP 
  
Důvody: 
Dle předloženého návrhu k ÚD není ze strany MMR ponechána možnost aplikace JAP v ČR. 
Tento postup je zarážející, zejména i s ohledem na skutečnost, kdy MMR je pověřeno 
přípravou programového období 2014-2020 a předem by ze své pozice nemělo zaujímat 
negativní postoje vůči přípravě jakéhokoliv integrovaného nástroje. Tato možnost má být již 
z principiálního hlediska ponechána na rozhodnutí jednotlivých regionů:  
 
- JAP je zahrnut i v návrhu SRR. Některé tabulky, které byly v materiálu k územní dimenzi 

převzaty z návrhu SRR jsou shodné, pouze z nich byl odstraněn JAP. Na jakém základě?  
- využití možnosti integrovaného přístupu je v souladu se článkem 93 a 

následujících návrhu nařízení Evropské komise, neshledáváme důvod nezahrnout 
tento nástroj do územní dimenze a integrovaných přístupů; 

- JAP umožňuje výrazně nižší administrativní náročnost implementace strukturálních 
fondů EU, což je hlavní prioritou pro období 2014-2020; 

- JAP umožňuje pružněji reagovat a řešit specifické problémy určitého vymezeného 
území a tematické oblasti na rozdíl od celoplošného operačního programu 
s obecnějším zaměřením 

- JAP je založen na dlouhodobě uplatňovaném principu partnerství a společné dohodě 
klíčových aktérů v daném území a ve své podstatě odpovídá myšlence „integrated 
approach to territorial development, … in general supports all intentsto strengthen 
partnerships and multilevel governance“;  

- JAP ze své podstaty odpovídá požadavku vyšší efektivnosti vynaložených finančních 
prostředků EU díky důrazu na výsledkově orientovaný přístup namísto plnění obecných 
monitorovacích indikátorů bez výrazného nebo jasně měřitelného efektu 

203.  Pardubický kraj 3. Implementace – role krajů 
 
V návrhu SRR ČR 2014-20  není jasně stanovena pozice krajů v rámci implementace včetně 
integrovaných přístupů. Požadujeme implementační část SRR nezahrnovat do předkládané 
verze SRR ke schválení. Požadujeme zařazení krajů do struktury řízení a implementace 
integrovaných přístupů a definování jejich postavení a kompetencí a tuto roli doplnit do návrhu 
řešení územní a urbánní dimenze 

Vysvětleno – bude upřesněno 
v Akčním plánu pro realizaci SRR 
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Důvody: 
- Kraje jsou z hlediska zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a dle textu  

SRR významnými aktéry implementace SRR ČR na regionální úrovni. V předložené 
implementační části však, kromě obecných deklarací, nejsou zřejmé jejich kompetence a 
nástroje, kterým by mohly naplňovat opatření SRR ČR a zajišťovat tak vyvážený rozvoj 
území kraje.  

V části věnované integrovaným přístupům nejsou kraje nikde zmíněny, z čehož vyplývá, že 
MMR zatím neuvažuje o možnosti integrovaného dokumentu na krajské úrovni, který by 
zastřešil a případně i implementačně zaštítil celou škálu možných přístupů. 

204.  KÚ Plzeňského 
kraje, Odbor 
školství, 
mládeže a 
sportu 
 

Kapitola 2.2.2 Územní soudržnost 
str. 33 – 34 ŠKOLSTVÍ 
 

- při optimalizaci středního školství dbát na udržení oborové nabídky, která bude 
odpovídat požadavkům trhu práce. Jedním z hledisek při realizaci optimalizace by 
měla být dostupnost vzdělávání i v odlehlých oblastech regionu 

- reálně podporovat udržení základních škol v oblastech s nízkou hustotou obyvatel 
a zamezit tak komplikované dostupnosti základního vzdělávání. 

Zejména neúplné školy jsou významným stabilizujícím prvkem školství ve venkovských 
oblastech 

Tato problematika by měla být 
řešena v rámci podpory 
v návaznosti na základní typologii 
území ČR, která vymezuje 
periferní území 

205.  Středočeský 
kraj 

Předkládací zpráva – doplnění textu 
 
Předkládaný dokument byl v průběhu zpracování poskytnut k připomínkám odborům krajského 
úřadu, jichž se týká problematika regionálního rozvoje a které zajišťují oblast svého zaměření 
v samostatné působnosti. Na připomínkování Strategie se podílel rovněž Úřad regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy.  
 
V rámci poskytování podkladů zpracovateli byly předány za krajský úřad přehledy krajských 
koncepcí, regionálně rozvojových programů, posuzovány byly dílčí části pořizovaného 
dokumentu (analytické, návrhové části). Byla připomínkována statistická data, za Středočeský 
kraj byly např. uplatňovány připomínky a poukázáno na problémy vznikající ze suburbanizace, 
zejména v metropolitních okresech Praha-západ a Praha – východ aj.  
 
Z hlediska definování podporovaných regionů bylo upozorněno na problematiku některých částí 
regionu se socio-ekonomickými charakteristikami jakožto tzv. vnitřních periferií. Uplatněny byly 
připomínky k prohlášení podpory rozvoje území bývalých vojenských výcvikových prostorů 
Mladá a Ralsko. Obě území spolu s rušeným vojenským újezdem Brdy mají být dle Strategie 

Z hlediska územních vazeb a 
nastavení programového období 
2014+ není vztah mezi podporou 
projektů SK s přesahem na hl. m. 
Prahy vyjasněn. Z tohoto důvodu 

není explicitně zahrnuto ve 
Strategii. 
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zahrnuty do státem podporovaných regionů.  
 
V rámci připomínkového řízení k Strategii, určené k projednání ve vládě, posoudil kraj jakožto 
připomínkové místo tento materiál ve finální podobě. Z  hlediska územních vazeb a řešení 
možných problémů v  metropolitní oblasti na pomezí hl. m. Prahy a Středočeského kraje 
v rámci připomínek k nově uváděné implementační části Strategie - str. 106 – 112 navrhujeme 
potvrdit možnost podpory projektů kraje s přesahem na území Prahy, tj. s čerpáním finančních 
prostředků z IOP Prahy a recipročně pro partnerské projekty (SK a hl. m. Prahy) zasahující do 
území Středočeského kraje rovněž podpora z IROP. 

206.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (str. 55): 
Navrhujeme vyjasnit zařazení Jihlavy do kategorie sídelní aglomerace. 
V rámci rozvojových území (typ sídelní aglomerace) je uvedeno, že sem patří zbývající krajská 
města, tedy i Jihlava; na str. 57 kartogram „Typologie ČR dle ORP“ je celé ORP Jihlava 
zařazeno pod stabilizované území. Vzhledem ke skutečnosti, že celé území ORP Jihlava má cca 
100 tis obyvatel, což je minimální hodnota pro zařazení do kategorie sídelní aglomerace, je v 
rámci těchto dvou přístupů rozpor pro jednoznačné určení, kam Jihlava a její zázemí spadá. 
 

Vysvětleno – mapa ORP není 
zahrnuta v předkládané verzi 
dokumentu.  

207.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (str. 57): 
Navrhujeme doplnit genezi vzniku rozdělení ORP u kartogramu na str. 57.  
U kartogramu „Typologie České republiky dle ORP“ není jasné, jakým způsobem vzniklo 
rozdělení ORP (chybí metodika) – je to generováno (průměrováno) z výsledků za jednotlivé obce 
nebo počítáno samostatně za celé území ORP. 
 

Akceptováno - vysvětleno 

208.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (kapitola 2.3): 
Navrhujeme ve shodě s Asociací krajů ČR, aby v SRR bylo jednoznačně uvedeno, že 
typologie území v SRR je pouze vodítkem, nikoliv povinností, a kraje mají možnost tuto 
typologii upravit při tvorbě Integrovaných rozvojových strategii krajů. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Vysvětleno -  typologie není 
závazná., má doporučující 
charakter pokud jde o realizaci 
navržených opatření.  

209.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (kapitola 2.2.5): 
Navrhujeme přepracovat kapitolu „Veřejná správa“ tak, aby lépe odpovídala stávajícímu 
stavu a nepodávala zkreslený pohled na výkon veřejné správy prostřednictvím územních 
samosprávných celků. 
Materiál hovoří o stavu veřejné správy na území České republiky, kde z některých pasáží lze 
dovodit, že spojený model veřejné správy je překonaný a naprosto nefungující -  např. (cit.): 
„Negativa spojeného modelu veřejné správy se projevují převážně nedodržováním původních 

Vysvětleno – materiál vychází ze 
schváleného dokumentu vládou 
ČR.  
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principů reformy veřejné správy a prosazováním dílčích nesystémových rozhodnutí.“  
Není jasné, z jakých podkladů předkladatel při svých dedukcích a postojích vychází, či se jedná 
o jeho subjektivní pohled na výkon veřejné správy v ČR. Dle názoru Kraje Vysočina je spojený 
model veřejné správy dostatečným nástrojem pro kvalitní a efektivní výkon veřejné správy v naší 
zemi.  
Stejná výtka směřuje i k oblasti financování výkonu státní správy v přenesené působnosti ÚSC. 
Konstatování, že (cit.): „(n)ení však řešeno, jak se tyto prostředky využívají a není tedy známá 
zpětná vazba“, je hrubým nepochopením systému financování přenesené působnosti 
vykonávané ÚSC a jejími orgány. Jak předkladatel v další větě správně podotýká, předmětný 
příspěvek ve valné většině případů nepokrývá náklady na skutečný výkon dané agendy 
v přenesené působnosti. Pokud by měl stát větší přehled o vynaložených nákladech, nebylo by 
nutné polemizovat o tom, zda ÚSC efektivně vynakládá prostředky na přenesenou působnost. 
Dále se domníváme, že časté změny vedení úřadů se negativně promítají zejména do chodu 
ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, příčinou čehož je absence služebního či jiného 
zákona o státních úřednících. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

210.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (str. 59): 
Navrhujeme, aby algoritmus výpočtu odpovídal současnému znění materiálu 
Algoritmus výpočtu zřejmě odpovídá předcházející verzi SRR - viz odkaz na již neexistující 
tabulku přehledu ORP (přehled ORP je aktuálně přílohou SRR). Rovněž se domníváme, že 
následující obrázek odpovídá hranici 25 % a nikoliv 35 %. 

akceptováno 

211.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (str. 61): 
Navrhujeme u obrázku 23 doplnit, jaký jev v procentech je v mapě zobrazen. 
Není jasné, zda se jedná např. o počet obyvatel se sociálním vyloučením. 

akceptováno – mapa vyřazena 

212.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (str. 62): 
Navrhujeme v algoritmu výpočtu stanovit hranici a na ni navazující údaje o sociálně 
vyloučených lokalitách. 
Chybí stanovená hranice a na ní navazující údaje o sociálně vyloučených lokalitách. 

akceptováno – text upraven 

213.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (kapitola 4.1.3): 
Navrhujeme ve shodě s Asociací krajů ČR nahradit množství IPRÚ na nejrůznějších 
úrovních Integrovanou rozvojovou strategií kraje. 
U integrovaných přístupů (IPRÚ) není jednoznačně definováno, na jakých konkrétních územích 
se budou uplatňovat. Jak bude vymezen a stanoven seznam měst či jiných území pro IPRÚ. 
Není zde jednoznačně řečeno, zda bude SRR pouze vodítkem pro jejich vymezení.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno - neexistuje shoda 
nad tímto nástrojem stejně jako 
jeho přesnější podoba. 
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214.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (kapitola 4.1.3): 
Navrhujeme, aby bylo možné považovat integrovaný přístup za zastřešující pro ostatní 
zmíněné přístupy. 
Vzhledem k tomu, že se územní, tematické a integrované přístupy navzájem doplňují, není 
vhodné jejich rozdělení. Integrovaný přístup lze považovat za zastřešující pro ostatní zmíněné 
přístupy. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

vysvětleno – integrovaný přístup 
je chápán jako možnost využití 
integrovaných nástrojů.  

215.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (kapitola 4.1.5): 
V Odstavci „Krajské rozvojové programy“ vzhledem k tomu, že vymezení státem 
podporovaných regionů je pouze vodítko a kraj může podporovat (vymezovat) i jiné 
problémové regiony, navrhujeme nahradit slova „budou podporovat“ slovy „mohou 
podporovat“. 
Navrhujeme dále vyjasnit, zda jde o povinnost (či jen doporučení) a doplnit i rozsah. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

akceptováno 

216.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu (příloha materiálu): 
Navrhujeme v tabulce č. 6 doplnit seznam státem podporovaných regionů rovněž o 
seznam všech ORP s výsledkem multikriteriálního hodnocení pro případné další 
porovnání. Uvedená tabulka je seřazena dle krajů, navrhujeme ji seřadit dle výsledků 
multikriteriálního hodnocení. Obdobou tabulku za ORP navrhujeme zařadit i dle sociálně 
vyloučených lokalit.  

Neakceptováno  - přílohou 
dokumentu je seznam státem 
podporovaných regionů.  

217.  Kraj Vysočina Připomínka k materiálu: 
Navrhujeme zkontrolovat názvy priorit. 
Např. odlišné názvy u P.3. - Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území (str. 89) vs. 
Zkvalitnění sociálního prostředí urbanizovaných oblastí (str. 98). 

akceptováno  

218.  Zlínský kraj Zásadní připomínka: 
Kapitola 2.3.1 Vymezení státem podporovaných regionů (str. 58 – 60) a Příloha - Tabulka 
č. 6: ORP vymezené jako hospodářsky problémové oblasti (str. 140 – 141): 
 
Nesouhlasíme s vymezením (seznamem) hospodářsky problémových regionů:  

- v seznamu jsou uvedeny za Zlínský kraj pouze 2 obce s rozšířenou působností, 
z našich analytických podkladů vyplývá problémovost dalších, zejména ORP Kroměříž 
a Bystřice pod Hostýnem (náležících do okresů Kroměříž) 

- v současném období je mezi problémovými územími zahrnut celý okres Kroměříž, 
v návrhu nového vymezení ani jedno z jeho tří ORP 

- v současném období problémové regiony v rámci Zlínského kraje pokrývají 47,5 % 
obyvatelstva kraje, v návrhu SRR 2014 – 2020 jen 15,4 %, přitom dle aktuálních studií 

Neakceptováno – seznam ORP je 
výsledkem výpočtu zvolené 
metodiky, která navazuje na 
obdobná hodnocení v předchozích 
strategií.  
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(např, MasterCard – Socioekonomický rozvoj krajů a krajských měst ČR v letech 2008 
až 2012) je vývoj ve Zlínském kraji v uvedeném období hodnocen na nejnižší úrovni ze 
všech krajů ČR (tzn., že se situace v kraji nezlepšuje). 

Výše uvedené připomínky byly vzneseny opakovaně již během přípravy samotné strategie. 
 
Navrhujeme zařadit do hospodářsky problémových regionů i ORP Kroměříž a ORP 
Bystřice pod Hostýnem. 

219.  Moravskoslezs
ký kraj 

Zásadní připomínka  
str. 75; Environmentální soudržnost 
V třetím odstavci navrhujeme za větu: „Využívání obnovitelných zdrojů musí ovšem respektovat 
jak současný technologický pokrok, tak možnosti aktuální energetické infrastruktury.“ doplnit 
větu: „Podpora obnovitelných zdrojů bude cílit zejména na malé zdroje, jejichž výkon je 
spotřebováván v místě výroby“.  
Požadujeme vypustit větu: „V tomto ohledu je nutné nastavit vhodná opatření nejen podporující 
výstavbu alternativních zdrojů energie, ale také výstavbu zálohových zdrojů a posílení 
energetických sítí.“  
 
Odůvodnění: 
Stávající dynamický rozvoj obnovitelných zdrojů klade zvýšené nároky na přenosovou 
soustavu, velmi často výrazně negativně ovlivňuje krajinu a její hodnoty a zejména přijatou 
dotační politikou státu snižuje konkurenceschopnost průmyslu. Současně výrazným způsobem 
ovlivňuje kupní sílu obyvatel a ve strukturálně postižených regionech prohlubuje sociální 
disparitu. Další podpora budování obnovitelných zdrojů a s tím spojené další náklady výrobních 
odvětví za platby za energie nepřispívá ke vzniku pracovních míst a ohrožuje stávající 
zaměstnavatele snížením konkurenceschopnosti.  

Akceptováno 

220.  Moravskoslezs
ký kraj 

Zásadní připomínka  
str. 78; Slabé stránky - Regionální konkurenceschopnost 
Požadujeme doplnit odrážku: „Vysoké ceny energií brzdící rozvoj průmyslu a příliv zahraničních 
investic.“. 
Odůvodnění: 
Viz výše 1. zásadní připomínka 

Neakceptováno – není předmětem 
dokumentu.  

221.  Moravskoslezs
ký kraj 

Zásadní připomínka  
str. 79; Příležitosti  
V textu odrážky: „Přesun nízkonákladových leteckých dopravců s cílem snižování provozních 
nákladů z hlavních mezinárodních letišť světa spíše k regionálním letištím (Brno, Pardubice…).“ 
navrhujeme doplnit výčet v závorce o slova „Ostrava-Mošnov“. 

akceptováno  
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Odůvodnění: 
Letiště Leoše Janáčka v Mošnově má významný potenciál ve vazbě na budovanou 
průmyslovou zónu a dobré dopravní napojení na užší jádro ostravské aglomerace.  

222.  Moravskoslezs
ký kraj 

Zásadní připomínka  
str. 95; Priorita 6 Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů v regionech  
Cíl této priority je v materiálu formulován takto: „Na místní a regionální úrovni zajistit ochranu 
a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí, prevenci a omezování vzniku odpadů a 
jejich negativního vlivu na životní prostředí, efektivní a  šetrné využívání obnovitelných zdrojů 
energie, ochranu a zlepšení stavu vod a snižování úrovně znečištění ovzduší a emisí 
skleníkových plynů.“.  
V textu cíle navrhujeme za slovo „energie“ vložit slova „zejména malých zdrojů, jejichž výkon je 
spotřebováván v místě výroby“.  
V textu zdůvodnění cíle požadujeme větu: „Přestože se jejich podíl využití na celkovém objemu 
získávání energií se neustále zvětšuje, není s ohledem na různorodý místní potenciál adekvátní 
a dostatečný.“ nahradit větou: „S ohledem na potřebu udržet konkurenceschopnost průmyslu 
a nezvyšovat dále výdaje občanů je zapotřebí podporovat ty malé obnovitelné zdroje, jejichž 
výkon je spotřebováván v místě výroby a jsou přímo provázány s územím, kde vznikají.“. 
 
Odůvodnění: 
Viz výše 1. zásadní připomínka.  

akceptováno částečně 

223.  Moravskoslezs
ký kraj 

Zásadní připomínka  
str. 96; Opatření 6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve 
vazbě na místní podmínky 
Toto opatření je v materiálu formulováno takto: „Opatření je zaměřeno na podporu využívání 
obnovitelných zdrojů energie a úspor energie ve vazbě na místní podmínky a krajinný potenciál, 
se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek, 
produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech a 
úspory energie včetně sektoru bydlení apod.“.  
V textu opatření navrhujeme za slovo „využívání“ vložit slovo „malých“ a za slova „zdrojů 
energie“ vložit slova „jejichž výkon je spotřebováván v místě výroby“ .  
 
Odůvodnění: 
Viz výše 1. zásadní připomínka.  

akceptováno částečně.  

224.  Moravskoslezs
ký kraj 

Zásadní připomínka - str. 114; 4.1.3 Územní dimenze, část 2 Integrované přístupy na 
regionální úrovni, bod 4  
Bod 4 zní: „Společný akční plán je určen pro příjemce (veřejný subjekt) se skupinou projektů 

Akceptováno- text upraven  
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z jednoho nebo více OP. Minimální objem je 10 milionů euro nebo 20 procent z OP podle toho, 
která částka je menší. Návrh zatím vylučuje investiční činnost a je tak určen především pro 
aktivity ESF. V podmínkách České republiky nebude patřit mezi nástroje s územní dimenzí a 
jeho případné využití nebude široké.“. 
V textu bodu 4 navrhujeme vypustit poslední větu. 
 
Odůvodnění: 
Jednotný akční plán jednoznačně patří mezi integrované nástroje pro budoucí programové 
období 2014-2020 a je plnohodnotně v souladu s čl. 93 návrhu obecného nařízení Evropské 
komise pro budoucí programové období. Ve své podstatě má územní charakter a má 
jednoznačně územní dimenzi, jelikož reflektuje specifické regionální potřeby či rozdíly.  
Důvodem uplatnění regionální dimenze je realizace takových nástrojů, které řeší ekonomickou 
a sociální výkonnost oblastí, kde se následně koncentrují disparity v nezaměstnanosti, životní 
úrovni, atd. Řešení těchto problémů je považováno za jeden z hlavních cílů regionální politiky 
ČR a EU. Je tedy nesporné, že Společný akční plán (JAP) ve svém obsahu řeší právě tyto 
problémy investicemi z ESF a je tedy jedním z hlavních nástrojů realizace územní dimenze. 
Možnost přípravy JAP je rovněž zahrnuta do Metodického pokynu pro přípravu programových 
dokumentů pro období 2014-2020. 
Moravskoslezský kraj JAP dlouhodobě v široké partnerské spolupráci připravuje, a to za kladné 
odezvy MPSV a MŠMT. Tuto problematiku má rovněž rozjednanou s DG Employment. 
Formulaci o nezařazení mezi nástroje s územní dimenzí považuje tedy kraj za irelevantní.  

225.  Moravskoslezs
ký kraj 

str. 14; poslední věta dole 
Text na str. 14, poslední věta dole zní: „Další mezinárodní letiště v ČR (Brno, Ostrava, Karlovy 
Vary, Pardubice) stále nemají takový význam, i přestože se jim v posledních letech (např. i díky 
ekonomické recesi) podařilo přilákat několik nízkonákladových dopravců.“. 
 
Jedná se pravděpodobně o chybu - díky ekonomické recesi lze jen ztěží přilákat nové 
dopravce, spíš lze naopak očekávat jejich úbytek. 

akceptováno  

226.  Moravskoslezs
ký kraj 

str. 39; Regionální disparity v územní soudržnosti  
Navrhujeme větu: „Souvislá ohrožená území se koncentrují na hranici se Slovenskem a na 
Jesenicku.“ nahradit větou „Souvislá ohrožená území se koncentrují na hranici s Polskem, na 
Jesenicku, Osoblažsku a Karvinsku.“.   
 
Odůvodnění: 
Na hranici se Slovenskem se alespoň v Moravskoslezském kraji území ohrožená migrací 
nevyskytují, největší úbytek obyvatel naopak zaznamenává Karvinsko stejně jako Osoblažsko a 
je na hranici s Polskem).  

akceptováno  
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227.  Moravskoslezs
ký kraj 

str. 68; Setrvačnost regionální struktury státu 
Požadujeme pro označení území Moravskoslezského kraje důsledně používat slovní spojení 
„severní Morava a Slezsko“, nikoli pouze „severní Morava“, a to i na jiných místech textu.  
 
Odůvodnění: 
Slezsko tvoří větší část území Moravskoslezského kraje.  

akceptováno 

228.  Moravskoslezs
ký kraj 

str. 93; Priorita 3, Opatření 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami  
Toto opatření je v materiálu formulováno takto: „Opatření je zaměřeno s ohledem na zavádění 
standardů veřejných služeb na zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě 
škol, zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy ve 
věkové struktuře obyvatel a na adekvátní aktuální i budoucí potřeby moderní společnosti za 
účelem zvýšení kvality života obyvatel v rozvojových územích.“.  
 
V uvedeném opatření navrhujeme především z důvodu zkvalitnění materiálu a doplnění 
souvislostí připojit na závěr tuto větu: „Rozvoj sociálních služeb je realizován v souladu 
s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi a kraji 
s důrazem na rozvoj zejména komunitních sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, osoby s duševním onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se 
specifickými či kumulovanými potřebami a seniory, včetně rozvoje návazných aktivit 
připravujících osoby na trh práce s důrazem na rozvoj chráněného a podporovaného 
pracovního trhu a sociálního podnikání.“. 

akceptováno 

229.  Moravskoslezs
ký kraj 

str. 105 a násl. - Kapitola 4 „Implementační část“ - průřezově celou kapitolou 
Typologie území: Typologii považujeme pouze jako součást analytických prací. Požadujeme, 
aby nebyla dále uváděna v implementační části SRR ani v návrhu řešení územní a urbánní 
dimenze. Souhlasíme s cíli uplatnění ÚD, jak je vymezilo v čl. 1.2 MMR (např. snížení rozdílů 
v sociálněekonomickém vývoji regionů ČR). Toto nemůže být efektivně řešeno pouze v rámci 
krajů, ale je zde nutné uplatnit i republikový pohled (hodnota např. míry nezaměstnanosti, která 
je v jednom kraji průměrná, může být v jiném nadprůměrná a jiném zase podprůměrná). Co se 
týká Politiky územního rozvoje, její přesah do regionální politiky je spíše formální a její využití 
pro nastavení parametrů územní dimenze pro ESIF nevhodné. 
 
Odůvodnění: 
- Nejasná typologie, chybí jasná definice, výpočet a hodnoty ukazatelů (Rozvojová území, 

Stabilizovaná území, Periferní území). 
- Základní územní jednotkou pro typologii území jsou obce, což vede k tomu, že zejména 

kategorie periferních oblastí je velmi roztříštěná a zahrnuje např. pouze 2 obce z regionu, 

vysvětleno - typologie není 
závazná, má doporučující 
charakter. Z pohledu státní 
regionální politiky bylo nutné zvolit 
jednotnou metodiku pro celé 
území ČR. Typologie slouží jako 
podklad pro přípravu 
implementace územní dimenze 
v programovém období 2014+. 
Nejen v působnosti krajů ale i 
jednotlivých resortů. 
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který jako celek patří dlouhodobě k jednoznačně periferní oblasti kraje.  
- Stávající návrh vymezení neodpovídá realitě a kraj ho nemůže v této podobě akceptovat.  
- V návrhové části SRR se vymezují za použití nám ne zcela zřejmých ukazatelů jednotlivé 

typy území. Pro ně jsou vytvářeny a modifikovány priority a opatření. Implementace 
přichází s vymezením státem podporovaných regionů (je pravda, že ze zákona č. 248/2000 
Sb. mají být vymezeny). Ty se ale vůbec nekryjí s těmito periferními oblastmi (pro jejich 
vymezení jsou navržena i odlišná kritéria než pro periferní oblasti). Navíc schválená Politika 
územního rozvoje ČR vymezuje také jak rozvojové oblasti, tak i specifické oblasti. Již na 
úrovni státu bude tedy vymezení 3 typů problémových regionů (zřejmě včetně odlišných 
podpůrných nástrojů), což nepokládáme za systémové řešení (nehledě na to, že i kraje si 
budou pravděpodobně vymezovat a podporovat své problémové regiony). 

 
Návrh: 
V návrhu řešení územní a urbánní dimenze jasně specifikovat, že typologie území je pouze 
vodítkem daným analytickou  částí SRR, nikoliv povinností, a že samy kraje ve spolupráci se 
svým  regionálními partnery v území tuto typologii definují při tvorbě Integrované rozvojové 
strategie krajů a Regionální dohody o partnerství 

230.  Moravskoslezs
ký kraj 

str. 105 a násl. - Kapitola 4 „Implementační část“ - průřezově celou kapitolou 
Implementace - role krajů 
V návrhu SRR ČR 2014-20 není jasně stanovena pozice krajů v rámci implementace včetně 
integrovaných přístupů. Požadujeme implementační část SRR nezahrnovat do předkládané 
verze SRR ke schválení. Požadujeme zařazení krajů do struktury řízení a implementace 
integrovaných přístupů a definování jejich postavení a kompetencí a tuto roli doplnit do návrhu 
řešení územní a urbánní dimenze. 
 
Odůvodnění: 
- Kraje jsou z hlediska zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle textu  SRR významnými aktéry implementace SRR ČR na 
regionální úrovni. V předložené implementační části však, kromě obecných deklarací, 
nejsou zřejmé jejich kompetence a nástroje, kterým by mohly naplňovat opatření SRR ČR a 
zajišťovat tak vyvážený rozvoj území kraje.  

V části věnované integrovaným přístupům nejsou kraje nikde zmíněny, z čehož vyplývá, že 
MMR zatím neuvažuje o možnosti integrovaného dokumentu na krajské úrovni, který by 
zastřešil a případně i implementačně zaštítil celou škálu možných přístupů. 

Vysvětleno – bude zpřesněno 
v Akčním plánu pro realizaci SRR 

231.  Moravskoslezs
ký kraj 

str. 125; tabulka č. 13 - Struktura realizace SRR 
Struktura tabulky nekoresponduje s textem Návrhové a Implementační části. Kraje jako 

akceptováno – tabulka upravena a 
doplněna 
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vlastníci regionální dopravní infrastruktury nejsou uvedeny ani v kolonce spolugestorů. IROP 
jako zdroj čerpání prostředků je uveden pouze u opatření 1.3. Podpora integrace dopravních 
systémů (kraje jsou jako spolupracující subjekty). Ostatní opatření týkající se dopravní 
infrastruktury mají jako zdroj nastaven pouze OPD, i když zdrojem pro infrastrukturu na 
regionální úrovni by měl být IROP. Domníváme se, že kraje by měly být uvedeny v kolonce 
alespoň spolugestorů, pokud se opatření dotýká regionální infrastruktury. 

232.  Moravskoslezs
ký kraj 

str. 137; tabulka č. 15: Indikátory pro sledování vývoje vymezených regionů  
V tabulce nejsou nastaveny cílové hodnoty a ani v souvisejícím textu není zmíněn způsob jejich 
případného nastavování. Toto navrhujeme doplnit, příp. vysvětlit. 

akceptováno – tabulka upravena 

233.     

234.     

235.     

236.     

237.     

238.     

239.     

240.     

241.     

242.     

243.     

244.     

245.     

 


