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II. 

Předkládací zpráva 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo podle Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. 
pololetí 2013 materiál „Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 -2020“ (dále jen „Strategie“).  

Přípravou Strategie je naplněn jeden z cílů vlády České republiky v oblasti regionálního 
rozvoje, územního plánování a bydlení tak, jak jej vláda definovala v části „Regionální 
rozvoj, územní plánování a bydlení“ svého programového prohlášení ze dne 4. srpna 2010: 
„vláda připraví a schválí novou Strategii regionálního rozvoje, která bude reflektovat měnící 
se faktory místního a regionálního rozvoje“. 

Obecné požadavky na obsah Strategie jsou rámcově upraveny v § 5 odst. 1 zákona č. 
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o podpoře regionálního rozvoje“). V souladu s ustanovením § 4 zákona o podpoře 
regionálního rozvoje je ve Strategii obsaženo také vymezení státem podporovaných regionů.   

Příprava Strategie byla po obsahové stránce koordinována se souběžně zpracovávaným 
dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj nazvaným „Podklad pro přípravu Dohody o 
partnerství pro programové období 2014-2020 – Vymezení operačních programů a další 
postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů“ a také s dalšími 
relevantními koncepčními materiály a podklady ústředních a územních správních úřadů.   

Strategie v analytické části průřezovým způsobem reflektuje a hodnotí současný stav 
regionálního rozvoje v České republice, opírá se přitom o výkon zákonem stanovené 
koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj při zabezpečování regionální politiky státu a 
aktivit v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Návazně na analytickou část 
reaguje Strategie prostřednictvím navržených priorit na zásadní souvislosti ovlivňující rozvoj 
jednotlivých územních celků. Řešení zmíněných souvislostí povede k naplňování hlavních 
cílů regionální politiky ČR spojených s omezováním nežádoucích regionálních disparit a 
zvyšováním socioekonomické úrovně regionů ČR. 

Strategie je pojata tak, aby propojovala odvětvová hlediska a přístupy s územními aspekty 
vyváženého regionálního rozvoje a územní soudržnosti, obsahuje formulace problémových 
okruhů, priorit a souhrnných cílů, které bude třeba v příštím období sledovat.  

Priority a opatření obsažené ve Strategii budou v souladu s principem subsidiarity naplňovány 
na místní, regionální nebo ústřední úrovni a podporovány buď prostřednictvím programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“), nebo 
ze zdrojů národních a krajských rozvojových programů. S přihlédnutím k možnostem 
plynoucím z užití uvedených programových nástrojů se Strategie zaměřuje na takové aktivity, 
které relevantním způsobem ovlivňují regionální rozvoj na příslušných územních úrovních.  
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Rozsah finančních prostředků na realizaci programů ESIF bude určen v dokumentu „Dohoda 
o partnerství“. Finanční prostředky na spolufinancování pomoci z programů ESIF a pro 
národní programy si ústřední a územní správní úřady zabezpečí ve svých rozpočtových 
kapitolách při sestavování státního rozpočtu na jednotlivé roky.  

Materiál z tohoto pohledu neklade zvýšené nároky na státní rozpočet nad rámec schválených 
rozpočtových zdrojů, aplikace navrhovaných opatření nepovede k překročení přijatého rámce 
výdajů státního rozpočtu v období, pro něž je Strategie formulována.  

Navrhovaná Strategie je neutrální ve vztahu k rovnému postavení mužů a žen (neřeší 
postavení fyzických osob) a nemá bezprostřední dopad na podnikatelské prostředí, i když lze 
předpokládat, že následná realizace cílů a opatření navrhovaných ve Strategii bude působit i 
ve vztahu k této oblasti výrazně proaktivně.   

Materiál byl připraven a následně projednán s širokým okruhem identifikovaných dotčených 
aktérů a členů pracovní skupiny, ustavené pro monitorování průběhu prací spojených s 
pořízením Strategie v roce 2011. Do této činnosti se zapojili zástupci regionů (reprezentující 
všechny kraje ČR), obcí (Svaz měst a obcí ČR.), státní správy (ministerstva s působnostmi 
zásadně ovlivňujícími regionální rozvoj) a v neposlední řadě také hospodářští a sociální 
partneři.  

V souladu s Jednacím řádem vlády k materiálu proběhlo od 4. do 15. března t.r.  meziresortní 
připomínkové řízení. Materiál byl rozeslán připomínkovým místům podle  Čl. II odst.1 
Jednacího řádu vlády a kromě nich také Svazu měst a obcí ČR.  Připomínky byly s 
připomínkovými místy projednány. Obsah připomínek a způsob jejich řešení je uveden v části 
IV. materiálu. Materiál je předkládán bez rozporu. 

Strategie regionálního rozvoje byla posouzena podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., a v souladu s aktualizovanou 
Metodikou posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví. Dne 20. března 
2013 proběhlo veřejné projednání Strategie regionálního rozvoje. Připomínky získané v rámci 
celého procesu SEA byly v dokumentu zohledněny. Celý proces SEA byl završen 
Ministerstvem životního prostředí, které vydalo pod č.j. 25683/ENV/13  
ze dne 22. dubna 2013 závěrečné souhlasné stanovisko, jehož znění je uvedeno v samostatně 
v části V.  
 
 


